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بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي هو اأول بنك خا�س �سوري تاأ�س�س ر�سميًا، قام بتو�سيع مظلة خدماته ومنتجاته مبا يتنا�سب مع احتياجات العمالء 

مبختلف �سرائحهم حيث طور عملياته على اأ�س�س �سليمة مما �ساعده على تعزيز مركزه الريادي يف القطاع امل�سريف بالرغم من الظروف الراهنة.

وبذلك ا�ستطاع البنك اأن يزدهر مكانة وحجمًا، ليكون قريبًا من تطلعات واحتياجات املجتمع ال�سوري الذي ينتمي اإليه، ليكون البنك الأقرب اإىل 

عمالئه. 

لمحة عامة عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
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 فسيفساء سورية

متحف دمشق الوطني

كلمة اإلدارة اإلرشاد
ثقافة



اأكرث من عقد م�سى على يوم انطالقتنا للعمل هنا يف �سورية الغالية، هي �سنوات نفخر ونعتز بها.

اأ�سحاب ر�سالة، عنوانها  مل يكن بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي جمرد موؤ�س�سة اقت�سادية، بل كنا 

العري�س: التنمية امل�ستدامة. ر�سالة ُكتبت كلماتها من وحي قيم كبرية اعتنقناها وكانت ممار�سة 

يومية تتمثل بالنزاهة، ال�سدق، امل�سوؤولية، الثقة والحرتام الكامل لقواعد املهنة واآدابها، والأهم 

وقد  موؤ�س�ستنا  اأعمال  يف  متجذرة  اأ�سبحت  القيم  هذه  �سورية.  و�سعب  ب�سورية  واإمياننا  ُحبنا  هو 

غر�سناها عميقًا يف وجدان كوادرنا ال�سابة التي اأخذنا على عاتقنا مهمة تطويرها وتطوير ملكاتها 

كجزء من خطط موؤ�س�ستنا يف املجال الإداري والجتماعي. لذلك لي�س غريبًا اأن ميتلك بنك بيمو 

ال�سعودي الفرن�سي الآن اأكرب �سبكة م�سرفية وقاعدة زبائن متتد على معظم اأرجاء بلدنا احلبيب 

�سورية.

يف عام 2014 وكما هو ظاهر يف بياناتنا ونتائجنا، ا�ستطاع امل�سرف اأن ير�سخ ريادته يف القطاع 

الأول  امل�سرف اخلا�س  نكون  اأن  وهي  األ  وا�سحة جدًا،  روؤيتنا  اإن  الأ�سعدة.  كافة  على  امل�سريف 

جلميع ال�سوريني وا�سرتاتيجيتنا تنبعث من تلك الروؤيا.

 

وها نحن اليوم ورغم ما تتعر�س له �سفينة بلدنا احلبيب من اأنواء فقد كان قرارنا ال�ستمرار وعدم 

التخلي عن الوطن يف زمن ال�سدائد.. فنحن نوؤمن اأ�سد الإميان اأنها غيمة �سوداء طارئة على �سماء 

الوطن، ف�سورية التي تتكثف فيها اأكرثمن �سبعة اآلف �سنة من احل�سارة �سين�سفها التاريخ و�ستثبت 

من جديد قدرتها ال�ستثنائية على ال�سمود وجتاوز ال�سعاب.

ومع تفهمنا الكامل ملا حتمله الفرتة املقبلة من حتديات، اإل اأننا واثقني متامًا مبا منتلكه من اأدوات 

لزمة لتجاوز هذه التحديات مهما كانت، ونحن فخورون بحقيقة اأن كوادرنا قد بذلت جهودًا كبرية 

ل�سمان احلفاظ على م�سالح عمالئنا واأمان اأموالهم.

واأ�سدق امل�ساعر اأحملها بكلماتي يف تعزية كل عائلة فقدت غاٍل اأو قريب، اأما اأولئك الذين خ�سروا 

اأموالهم اأو اأمالكهم اأو اأحالمهم، فاإننا نقول لهم: اإن مايجري لي�س نهاية التاريخ فنحن موؤمنون 

بالأمل، والأمل واإرادة احلياة ير�سمان لنا اآفاق الفجر القادم.

اأع�ساء جمل�س الإدارة لعمالئنا وم�ساهمينا على ثقتهم  اأقدم �سكري با�سمي وبا�سم  ويف اخلتام، 

ودعمهم املتوا�سل للبنك. وكل التقدير وال�سكر لأ�سرة موظفي بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي يف كافة 

امل�ستويات الإدارية والوظيفية جلهودهم املبذولة يف الرتقاء مب�ستوى اأداء البنك وحتقيق النتائج 

امل�ستهدفة. و�سن�ستمر يف الو�سول مل�ستويات متقدمة يف القطاع امل�سريف يف ال�سوق ال�سوري، وال�سكر 

مو�سول لكافة املوؤ�س�سات والهيئات وعلى راأ�سها البنك املركزي ال�سوري لدعمهم املتوا�سل للجهاز 

امل�سريف والإقت�ساد الوطني.

ريا�س عبجي

رئي�س جمل�س الإدارة

ريا�س عبجي

رئي�س جمل�س الدارة

اإننا نبذل جهود كبرية يف �سبيل حتقيق روؤيتنا يف اأن نكون البنك اخلا�س الأول لدى جميع ال�سوريني، 

ونحن ندرك اأن هذه الروؤية لي�ست وجهة ينتهي اإليها املطاف، ولي�ست رحلة ل نهاية لها بل هي عملية 

تطوير م�ستمر .

واإن عملية تطوير عالقتنا مع عمالئنا ل ميكن اأن تقف عند حد معني، لذلك نحن نعمل با�ستمرار 

على تطوير املنتجات واخلدمات امل�سرفية التي يقدمها بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي اإىل عمالئه، 

ونقوم بدرا�سة احتياجاتهم ورغباتهم و تطلعاتهم، ولقد عاودنا يف العام الفائت اإطالق القرو�س 

ال�سكنية واملهنية، ومنح الت�سهيالت لكافة القطاعات القت�سادية، لأننا ندرك متامًا اأن لبنك بيمو 

ال�سعودي الفرن�سي دورًا هامًا وا�سرتاتيجيًا يف امل�ساهمة ب�سكل فعال يف تنمية اقت�ساد بلدنا .

لقد كان ملوظفينا ح�سة يف عملية التطوير، حيث اأننا نعمل ب�سكل دائم على تدريبهم وتنمية قدراتهم 

ومهاراتهم لتمكينهم من القيام باأداء فعال ومثمر ميّكنهم من بلوغ اأهداف امل�سرف باأعلى كفاءة 

ممكنة .

طور امل�سرف اأي�سًا دوره وم�ساهمته يف تنمية بلدنا اجتماعيًا، حيث �سارك بعدة ن�ساطات لتحقيق 

هذه الغاية على �سعيد اإعادة الإعمار، وعلى �سعيد التعليم، وعلى �سعيد الثقافة ال�سورية .

اإن ال�سدارة التي ي�سعى اإليها م�سرفنا هي ال�سدارة على جميع الأ�سعدة، وقد حققنا حتى الآن 

بلدنا  باأن  ثقة  وكلنا  واإ�سرار  ثقة  بكل  امل�ستقبل  نحو  م�سريتنا  نكمل  و�سوف  ا�ستثنائية،  اجنازات 

احلبيب ينتظره م�ستقبل زاهر وم�سرق .

   

 

ح�سان عزت طرابل�سي

الرئي�س التنفيذي

ح�سان عزت طرابل�سي

الرئي�س التنفيذي
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كلمة اإلدارة



 فسيفساء سورية

الجامع األموي 

الهيكيلة التنظيمية والشركات المتفرعة  االنسجام
ثقافة



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

ال�سيد ب�سام معماري

ال�سيد فريد اخلوري

ال�سيدة رنا الزعيم

بنك بيمو - لبنان �س.م.ل، ميثله ال�سيد �سميح �سعادة

ال�سيد ريا�س اأبو الن�سر الب�ساتنة

ال�سيد يوردان عبجي 

الدكتور نور احل�سيني

أعضاء مجلس اإلدارة

1٤15

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

لوميار ولديه اأكرث من ٣7 �سنة خربة يف اإدارة امل�سارف.

رئي�س جمل�س اإدارة بنك بيمو لبنان وبيمو اأوروبا يف باري�س.

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

.2012/10/22

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

جونز، جاك�سونفيل، الوليات املتحدة الأمريكية.

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

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

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

ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف 2012/10/22.

�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 2012/10/22.

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

كلية بالدوين واآل�س، الوليات املتحدة الأمريكية.

مدير عام �سركة التنمية الزراعية.

ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف 2012/10/22.

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

اإدارة امل�ساريع من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

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

وال�ستثمار العقاري.

ع�سو م�ستقل، مت انتخابها يف الهيئة العامة املنعقدة يف ٩/2014/6.

ا�ستقالت يف اأيلول 2015.

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

الأمريكية يف بريوت ولديه ٣6 �سنة خربة يف اإدارة امل�سارف.

املدير التنفيذي لبنك بيمو لبنان.

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

.2012/10/22

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

القطاع العام من اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 

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

.Global Oil Industries وع�سو جمل�س اإدارة �سركة Oil
ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف ٩/2014/6.

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

امل�سارف  اإدارة  يف  خربة  �سنة   ٣7 من  اأكرث  ولديه  فرن�سا،  يف  دوفني 

وال�سركات ال�سناعية.

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

كيماويات عبجي وع�سو جمل�س اإدارة بنك بيمو اأوروبا يف باري�س.

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

.2012/10/22

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

من جامعة كلود برنار يف فرن�سا ويعمل يف جمال املقاولت منذ 41 عامًا.

 PTE للمقاولت يف جدة، ومدير عام �سركة  مدير عام �سركة �سبكو 

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

ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف 2012/10/22.

ا�ستقال يف متوز 2015



ال�سيد �سامي املنريال�سيد ح�سان عزت طرابل�سي / الرئي�س التنفيذي

م�ساعد مدير عام - اإدارة التجزئة

ال�سيد خالد اأبو الربغل 

م�ساعد مدير عام  -اإدارة العمليات والدعم

ال�سيد لوؤي الروماين

م�ساعد مدير عام  - الإدارة املالية والتطوير املوؤ�س�ساتي

الآن�سة ندى �سليبا   

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

والقر�س املجّمع وال�سوؤون القانونية 

ال�سيد عماد �سحيمي  

م�ساعد مدير عام - اإدارة اخلزينة والعالقات امل�سرفية

ال�سيدة يارا �سليمان   

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

اإلدارة التنفيذية

ال�سيد اندريه حلود

 نائب الرئي�س التنفيذي للرقابة امل�سرفية

املدققون اخلارجيونامل�ست�سارون القانونيون

�سركة ديلويت )ال�سرق الأو�سط(، متيمي و �سمانموؤ�س�سة احلكيم القانونية

161٧

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

املتحدة الأمريكية.

اإدارة ال�سركات املالية وامل�سرفية يف  ٣8 �سنة خربة يف  اأكرث من  لديه 

اأوروبا وال�سرق الأو�سط.

ان�سم اىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2012.

يف  ودبلوم  امل�سارف  اإدارة  يف  دبلوم  على  حائز  اجلن�سية،  لبناين 

املحا�سبة والعلوم التجارية.

لديه اأكرث من ٣1 �سنة خربة م�سرفية يف �سورية ولبنان

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2004.

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

والإدارة العامة من جامعة لويزيانا.

لديه اأكرث من 12 �سنة خربة م�سرفية.

ان�سم اىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2004

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

واملالية من جامعة بوردو.

لديه 12 �سنة خربة مالية وم�سرفية.

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2005

من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  حائز  اجلن�سية،  �سوري 

جامعة هالت الدولية يف بو�سطن

لديه 11 �سنة خربة يف اخلدمات املالية والتدقيق واخلدمات امل�سرفية 

والتخطيط ال�سرتاتيجي.

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2006

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

ESA

لديها اأكرث من 1٩ �سنة خربة يف الت�سليف الئتماين والإدارة املالية.

ان�سمت اىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2004.

لبناين اجلن�سية، حائز على اإجازة يف اإدارة الأعمال املالية وامل�سرفية

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

والقطع الأجنبي.

ان�سم اىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2010.

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

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

والإدارة العامة من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

لديها اأكرث من 10 �سنوات خربة م�سرفية.

ان�سمت اىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2004



المساهمون المؤسسون

لقد ازداد عدد امل�ساهمني منذ بداية عام 201٣ و حتى نهاية �سهر كانون الأول 2014 بن�سبة ٣6.18%  و هذا يدل على ثقة امل�ساهمني يف بنك بيمو 

ال�سعودي الفرن�سي.

%٤٣,56

%٢٧

البنك ال�سعودي الفرن�سي

امل�ساهمون

بنك بيمو لبنان

عائلة عبجي

%٢٢

%٧,44
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الهيكلية التنظيمية في بنك بيمو السعودي الفرنسي

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

جلنة اللتزام واحلوكمة

جلنة امل�سادقات الإئتمانية

جمل�س الإدارة

جلنة اإدارة املخاطر

جلنة العقارات

جلنة التدقيق

اأمني �سر جمل�س الإدارة

لوؤي الروماين

الرئي�س التنفيذي

ح�سان طرابل�سي

مراقب م�سريف داخلي

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

وتطوير املوارد الب�سرية

اإدارة اللتزام واحلوكمة

اأمين طحان

مدير اإدارة

 اإدارة املخاطر

عبد املالك جحجاح

 اإدارة التدقيق الداخلي

جوزفني دياب

نائب الرئي�س التنفيذي

اندريه حلود

2021



الشركات المتفرعة

:)BSFF( شركة بيمو ال�شعودي الفرن�شي املالية�

و�ساطة مالية مرخ�سة من  �سركة  املالية هي  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو 

قبل هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية، ترتكز اأعمالها على تقدمي 

)اإدارة  اأموال  روؤو�س  وتاأمني  والبحوث  والو�ساطة  املالية  ال�ست�سارات 

الإ�سدارات( واإدارة الأ�سول مبا يف ذلك حمافظ الأوراق املالية.

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

والرائد يف �سورية ، ومت تاأ�سي�سها اإثر الت�سريعات التي �سدرت ومهدت 

الطريق اأمام اإقامة �سوق لالأوراق املالية يف �سورية.

1 يف �سوق دم�سق لالأوراق املالية ومركز املقا�سة واحلفظ  كع�سو رقم 

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

املالية ال�سورية، فقد قامت ال�سركة بتنفيذ اأول عملية �سراء بتاريخ �سوق 

وليومنا هذا  الفتتاح(  200٩ )يوم  اآذار   10 املالية يف  لالأوراق  دم�سق 

لتزال يف �سدارة قائمة �سركات الو�ساطة وبلغت ح�ستها ال�سوقية %42 

من قيمة التداول عن عام 2014.

)اإدارة  اأموال  روؤو�س  وتاأمني  والو�ساطة  ال�ست�سارية  اخلدمات  اإن 

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

من املن�سورات واجلوائز العاملية.

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

حقوق الأف�سلية وتوزيع الأ�سهم »املجانية«.

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

وا�سع  اإىل جمال  بالإ�سافة  المتياز  اأ�سهم  اإ�سدارات  واإدارة  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، والت�سعري، وا�سرتاتيجية العرو�س.

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

والت�سعري املالئمني لإدارة ال�سفقات واإدارة التوظيف.

البحوث

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

فيها الإ�سالحات ال�سريبية والنقدية والقانونية اجلارية.

لأهم  وامل�ستقبلي  احلايل  الأداء  وتغطي  القطاعية:  الدرا�سات 

القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل يف القطر.

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

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

ال�سابقة.  ال�سنوات  خالل  املايل  اأدائها  وموؤ�سرات  منوها،  وفر�س 

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

لنقاط القوة وال�سعف يف ال�سركات وتوقعات حول تطورها امل�ستقبلي 

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

اخلدمات التي تقدمها بيمو ال�شعودي الفرن�شي املالية:

الو�شاطة املالية

تداول الأوراق املالية يف ال�سوق املحلية

تنفيذ اأوامر التداول اليومية واملفتوحة

)Block Trades( تنفيذ ال�سفقات ال�سخمة

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

اإجراءات ت�سوية موثوقة وموقتة

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

ال�شت�شارات

عمليات الدمج وال�ستحواذ: تقدمي امل�سورة لكل من امل�سرتي والبائع 

ب�ساأن ال�سفقات املعقدة.

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

ال�ستثمارية اخلا�سة الإقليمية والدولية.

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

والبائع يف  امل�سرتي  لكل من  اآراء عادلة  واإ�سدار  العامة واخلا�سة، 

عمليات الدمج وال�ستحواذ.

على  والدولية  املحلية  ال�سركات  م�ساعدة   : امل�سرتكة  امل�ساريع 

كافة  وقدرات  لر�سملة موارد  ا�سرتاتيجية  و�سراكات  اإمتام عمليات 

ال�سركاء.

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

�سياغة وخطط ا�ستمرارية العمل لل�سركات وخا�سة تلك التي تنوي 

التحول اإىل �سركات م�ساهمة عامة.

تاأمني روؤو�س اأموال

الأولية  الإ�سدارات  عملية  جممل  اإدارة  الأولية:  الإ�سدارات  اإدارة 

لت�سبح  تتوجه  التي  اخلا�سة  وال�سركات  التا�سي�س  قيد  لل�سركات 

عامة.

اإدارة الأ�شول

:)Discretionary Mandates( ال�سكل الأول

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

مدير  ومرونة  خربة  من  امل�ستثمر  ي�ستفيد  فبذلك  وال�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 وتو�سيات 

مدير ال�ستثمار ولكن يحتفظ امل�ستثمر بقرار البيع وال�سراء.

جمل�س اإدارة بيمو ال�شعودي الفرن�شي 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  هازار،  مهران  ال�سيد  و  خوري  فريد  ال�سيد 

ممثاًل عن بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي.

ال�سيد عمر الغراوي، املدير العام التنفيذي.

بيمو ال�شعودي الفرن�شي املالية

�سارع اأمني لطفي احلافظ

�س.ب: ٣٣٣57 ، رو�سة، دم�سق ـ �سورية

هاتف: ٣٣54111 11 ٩6٣+

فاك�س: ٣٣54112 11 ٩6٣+

info@bsff.com :الربيد الإلكرتوين

www.bsff.com :املوقع الإلكرتوين
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السنة المالية التفاني
ثقافة



السنة المالية بإيجاز

262٧



السنة المالية بإيجاز
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الجامع األموي 

النشاطات واالنجازات االستمرارية
ثقافة



أداء ونشاطات بنك بيمو السعودي الفرنسي 

 العيد العا�شر للبنك

�سورية  م�سرف  حاكم  وبرعاية  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  دعا 

اإدارته والعاملني فيه اإىل غداء عمل  املركزي عمالءه واأع�ساء جمل�س 

يف  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  لتاأ�سي�س  العا�سرة  الذكرى  يف  ياأتي 

�سورية. ويف كلمته، حتدث الدكتور اأديب ميالة، حاكم م�سرف �سورية 

املركزي، عن الو�سع القت�سادي احلايل الذي تعي�سه امل�سارف ال�سورية 

مركزًا على قوة وقدرة القطاع امل�سريف ال�سوري على ال�ستمرار يف ظل 

هذه الظروف والدعم الذي ُيبذل من م�سرف �سورية املركزي للحر�س 

على بقاء وا�ستمرارية وا�ستقرار عمل امل�سارف ال�سورية.

جميع  البنك،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبجي،  ريا�س  الدكتور  �سكر  كما 

وتفانيهم وثقتهم  لدعمهم  وعمالئه  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  العاملني 

ل�سورية  ومتمنيًا  التوفيق  لهم  متمنيًا  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  يف 

ح�سان  ال�سيد  التنفيذي  الرئي�س  وتقّدم  وال�سكينة.  ال�سالم  يعمها  اأن 

عزت طرابل�سي بتكرمي املوظفني الذين اأم�سوا ع�سر �سنوات يف خدمة 

البنك وامنت لكل من �ساهم يف م�سرية النجاح، حيث كان لبنك بيمو 

التفوق والإزدهار من بني  ال�سعودي الفرن�سي احل�سة الأكرب فيها من 

امل�سارف اخلا�سة العاملة يف �سورية. وقبل اخلتام توجه الدكتور عبد 

الرحمن العطار، رئي�س منظمة الهالل الأحمر العربي ال�سوري، بال�سكر 

لرية  مليون   10 مببلغ  لتربعه  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  لبنك  اجلزيل 

�سورية للهالل الأحمر ال�سوري كجزء من دور البنك يف حتمل امل�سوؤولية 

الجتماعية يف ظل هذه الظروف. 

دم�سق، 2 اآذار 2014 ، فندق ال�سام،

قاعة الأمويني

املعهد  تفاهم مع  وتوقيع مذكرة  باإطالق منحة درا�سية  والتي ترجمت 

اأ�سامة  الدكتور  منحة  ا�سم  حتت   )HIBA( الأعمال  لإدارة  العايل 

عنا  رحل  والذي  ال�سابق  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الأن�ساري، 

ل�سخ�سية  وتقدير  وفاء  عربون  املنحة  هذه  ت�سّكل  قليلة.  �سنوات  منذ 

املنحة  اأُطلقت  والرقي.  ال�سمو  من  الكثري  طياتها  يف  حملت  �سورية 

الدكتور  التوقيع  وح�سر  اجلانبني،  بني  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  ر�سميًا 

وال�سيد ح�سان عزت طرابل�سي،  الإدارة،  ريا�س عبجي، رئي�س جمل�س 

ال�سعودي الفرن�سي، كما ح�سره الدكتور  التنفيذي لبنك بيمو  الرئي�س 

العايل لإدارة الأعمال )HIBA(. ت�سمنت  علي خ�سر، عميد املعهد 

قبول  و�سروط  الطرفني  بني  والتن�سيق  التعاون  اأ�س�س  التفاهم  مذكرة 

املنحة للطالب املتقدمني من املرحلة اجلامعية لل�سنوات الثالثة والرابعة 

ت�سمل  ا�ستثنائيًا.  الأكادميية  العليا  الدرا�سات  ولطالب  واخلام�سة، 

�سنويًا وفق  لعدد من الطالب  الدرا�سية  املنحة تغطية امل�ساريف  هذه 

الإجراءات املتخذة وعرب القنوات التي مت الإتفاق عليها م�سبقًا. تهدف 

هذه املنحة اإىل امل�ساهمة يف النهو�س بامل�ستوى العلمي وتقدمي يد العون 

مرحلتهم  لإمتام  وم�ساندتهم  دعمهم  خالل  من  املبدعني  طالبنا  اإىل 

الدرا�سية اإميانًا من بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي باأن للعلم دور اأ�سا�سي 

من  الأن�ساري  الدكتور  باأن  يذكر  الإعمار.  اإعادة  مرحلة  يف  وفعال 

الكفاءات الوطنية امللهمة يف �سورية والوطن العربي، له ب�سمة متفردة 

يف القطاع امل�سريف واملايل بخربة تزيد عن اأربعني عامًا ق�سى معظمها 

وطنه  ين�س  مل  اأّنه  غري  الأمريكية.  املتحدة  والوليات  بريطانيا  يف 

الع�سرة الأخرية ليبني فيها منوذجًا عمليًا  ال�سنوات  �سورية، فنذر لها 

هامًا يف القطاع املايل ال�سوري. ُعرف بطموحه وبروؤيته الثاقبة وعمله 

اجلاد وامل�ستمر لتحقيق اأهدافه، و�سمي بالأب الروحي لقطاع امل�سارف 

واملال، وهو اأحد اخلرباء الع�سرة املوؤ�س�سني ل�سوق دبي لالأوراق املالية. 

املايل  وال�سوق  املالية  ال�سركات  اأهم  يف  العالية  خلربته  اأي�سًا  ُعرف 

ال�سورية  البور�سة  تاأ�سي�س  اخلرباء  من  وجمموعة  تراأ�س  اإذ  العاملي، 

لتتما�سى مع متطلبات �سوق املال ال�سريعة والعمل على خلق �سوق مايل 

متطور. كما و�سغل منا�سب عدة منها من�سب ع�سو ونائب رئي�س جمل�س 

اإدارة يف هيئة  الفرن�سي وع�سو جمل�س  ال�سعودي  بيمو  الإدارة يف بنك 

الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية، حيث قدم فيها خرباته وكان م�سدر 

اإدارة املوؤ�س�سة ال�سورية للطريان   اأنه تراأ�س جمل�س  اإلهام للجميع. كما 

منذ العام 200٩.

 الثقافة ال�ّشورّية - دعم الفن

ّ

يلتزم بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي بامل�ساهمة يف اإثراء الثقافة ال�سورّية 

لعِتبارها ِقطاعًا حيوّيًا يف جمتمعنا من خالل تقدمي الدعم للفّنانني 

ال�سورّيني. ونّظم بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي معر�سًا ي�سّم حوايل100  

لوحة بح�سور كّل من الفناّنني وح�سد من الزّوار. وقد لقى هذا احلدث 

كل الرتحاب والتقدير.

 الهالل الأحمر العربي ال�شوري:

عرب  اخلريية  الأعمال  ببع�س  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  �سارك 

منظمات وجمعيات خريية مرخ�س لها، من اأهمها منظمة

بدوره جتاه  البنك  اإميان  من  اإنطالقًا  ال�سوري  العربي  الأحمر  الهالل 

املجتمع الذي يعمل من خالله ومن اأجله.

 اإطالق منحة الدكتور اأ�شامة الأن�شاري

و�سعنا ا�سرتاتيجيتنا يف بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي لنحتل ال�سدارة 

بذلك  وبداأت  الأ�سعدة،  جميع  وعلى  الأخرى  اخلا�سة  امل�سارف  بني 

ال�سورية  اخلربات  وا�ستقطاب  والتطوير  البناء  على  باإ�سرار  م�سريتنا 

كان  رائدة.  اآفاق م�سرفية  نحو  �سورية  ببلدنا احلبيب  لل�سمو  املتميزة 

الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  خطة  �سمن  الأولوية  التعليمي  للربنامج 

 املعر�س الأول لإعادة اإعمار �شورية - �شيما

بيمو  بنك  �سارك  �سباق،  وبتواجد  نوعها  من  فريدة  م�سرفية  برعاية 

ال�سعودي الفرن�سي �سمن فعاليات املعر�س الأول لإعادة اإعمار �سورية 

والذي اأُقيم يف فندق الداما روز يف الفرتة الواقعة بني الرابع والع�سرين 

وال�ساد�س والع�سرين من �سهر ت�سرين الثاين 2014. اأتت هذه امل�ساركة 

اإعمار  اإعادة  �سمن خطة امل�سرف يف امل�ساهمة وبدور فعال يف عملية 

بلدنا احلبيب �سورية من خالل عر�س املنتجات واخلدمات امل�سرفية 

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

بيمو  بنك  متيز  وكعادته  احلا�سلة.  الإقت�سادية  التطورات  ومواكبة 

خمتلف  من  اإحرتايف  عمل  وفريق  متاألق  بجناح  الفرن�سي  ال�سعودي 

اإدارات البنك، وبجاهزية تامة لتقدمي جميع املعلومات و�سرٍح كاٍف عن 

املنتجات واخلدمات التي يقدمها امل�سرف.

م�ستويات  باأعلى  الإلتزام  على  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  يحر�س 

احلرفية والتميز وي�سعى دائمًا اإىل تطوير وحت�سني خدماته ومنتجاته 

والرقي بتعامالته امل�سرفية لإحداث ب�سمة وا�سحة كونه البنك ال�سوري 

الأول الذي يهدف منذ تاأ�س�سيه اإىل الريادة على جميع الأ�سعدة.

3233



أداء ونشاطات بنك بيمو السعودي الفرنسي 

 بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي يطلق

 باقة من القرو�س

القر�س املهني: 

دم�سق  اآذار 2015: �سمن خطته ال�سرتاتيجية يف التو�سع على م�ستوى 

اخلدمات امل�سرفية، قام بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي باإطالق القر�س 

اأفراد  كافة  الأف�سل وخدمة  بتقدمي  والتزامًا منه  تاأكيدًا  املهني وذلك 

املجتمع خ�سو�سًا �سمن الظروف القت�سادية ال�ستثنائية التي متر بها 

�سوريا.

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سورية  ال�سركات  جميع  القر�س  وي�ستهدف 

الثالث  ال�سنوات  خالل  ال�سوق  يف  وفاعليتها  ا�ستمراريتها  اأثبتت  التي 

اإىل تو�سيع ن�ساطها التجاري احلايل، بالإ�سافة  املا�سية، والتي تطمح 

والراغبني  راأ�س عملهم  امل�ستمرين على  والأفراد  والأطباء  التجار  اإىل 

بالتو�سع اأي�سًا.

وياأتي هذا القر�س �سمن �سل�سلة القرو�س التي اأطلقها و�سيطلقها البنك 

الظروف  حت�سني  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  تهدف  والتي   ،2015 عام  خالل 

القت�سادية والجتماعية لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية من خالل تقدمي 

حزم متنوعة وم�ستدامة من اخلدمات املالية التي ت�ساعد على تطوير 

امل�ساريع وخلق فر�س عمل جديدة يف ال�سوق.

يذكر اأن  بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي قد با�سر اأعماله يف �سورية عام 

يف  مدرو�سًا  توزيعًا  املوزعة  فروعه  يف  التناف�سية  قوته  وتتج�سد   2004

كافة اأنحاء البالد، وكذلك يف �سبكة املرا�سالت املالية الوا�سعة النت�سار 

يقدمها  التي  اخلدمات  اإىل  بالإ�سافة  هذا  العامل،  يف  اأن�ساأها  التي 

تطوير  يف  ريادي  دور  ليحتل  عاملية  واحرتافية  عالية  ب�سوية  امل�سرف 

القطاع امل�سريف يف �سورية.

 الت�شهيالت الئتمانّية للموؤ�ّش�شات وال�شركات

الت�شهيالت النقدّية:

ح�ساب جاري مدين ●

�سندات لأمر البنك ●

قرو�س ق�سرية الأجل )مدة اأق�ساها �سنة واحدة( ●

قرو�س متو�ّسطة الأجل )من �سنة واحدة اإىل خم�سة �سنوات( ●

 قرو�س طويلة الأجل )اأكرث من خم�سة �سنوات( ●

الت�شهيالت غري النقدّية:

كفالت م�سرفية باأنواعها ●

اعتمادات م�ستندية: ا�سترياد وت�سدير ●

تعهدات ت�سدير ●

بوال�س بر�سم التح�سيل لال�سترياد والت�سدير ●

 اخلدمات امل�شرفية الإلكرتونية

�سبكة  على  امل�سرفية  خدماته  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  يوّفر 

 www.onlinebbsf.com الإنرتنت عرب موقعه الإلكرتوين املميز

الذي يقّدم امليزات التالية:

على  ● اآمن  ب�سكل  ال�سخ�سية  ح�ساباتك  بيانات  اآخر  على  الإطالع 

دوام ال�ساعة وطيلة اأيام الأ�سبوع

 حتويل الأموال بني احل�سابات ال�سخ�سية اأو اإىل ح�سابات اأخرى  ●

داخل البنك

عر�س وطباعة ك�سف ح�ساباتك ال�سخ�سية ●

طلب ك�سف تف�سيلي للح�ساب ●

طلب بطاقة �سراف اآيل ●

طلب دفاتر �سيكات ●

الإطالع على معدلت الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية ●

الإلكرتونية  ● الر�سائل  طريق  عن  البنك  اإىل  اإقرتاحات  اإر�سال 

ال�سريعة

ت�سهيل دفع رواتب املوظفني بطريقة اآمنة لأ�سحاب ال�سركات ●

 القر�س ال�شكني:

لحتياجات  البنك  اإدارة  اإدراك  مع  بالتزامن  القر�س  هذا  اإطالق  مت 

�سكنية  قرو�س  توفري  ت�ستوجب  والتي  املجال  هذا  يف  املتنوعة  العمالء 

مع  ومتا�سيًا  املتعددة،  واملزايا  التمويلية  اخليارات  حيث  من  مرنة 

ا�سرتاتيجّيته يف تقدمي منتجات م�سرفية جديدة تدعم وت�ساعد الأفراد 

على ال�ستمرارّية رغم التحديات الكبرية التي تواجههم.

القر�س ال�شكني للمغرتبني:

للمغرتبني  ال�سكني  القر�س  باإطالق  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  قام 

خالل  من  اأحالمهم  منزل  امتالك  املغرتبني  لل�سوريني  يتيح  الذي 

�سروط �سهلة وميزات ت�ساعد على حتقيق تطلبات واحتياجات العمالء 

من جميع الفئات.
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 فسيفساء سورية، تعود

للقرن السادس قبل الميالد

القوائم المالية

ثقافة
 الدّقة



بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي

�شركة م�شاهمة مغفلة عامة �شورية

البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

لل�سنة املنتهية يف ٣1 كانون الأول 2014
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 فسيفساء سورية

متحف دمشق الوطني

شبكة الفروع االزدهار
ثقافة



فروعنا:

دم�شق

دم�شق الرئي�شي

بناء جممع ال�سام - ال�ساحلية

هاتف: ٩6٣112267541+

29 اأيار 

�سارع 2٩ اأيار

هاتف: ٩6٣112٣17778+

باب توما

�سارع اأديب ا�سحاق

هاتف: ٩6٣1154٣0٩10+

املزة

ات�سرتاد املزة بجانب م�سفى الرازي 

هاتف: ٩6٣11612٩002+

احلريقة

�سارع ابن خلدون

هاتف: ٩6٣112264471٣+

دمر 

اجلزيرة 10 ب - �سوق 26 

هاتف: ٩6٣11٣141801+

العبا�شيني

�سارع احلمزة والعبا�س

هاتف: ٩6٣1144٣6٩61+

جرمانا

�سارع البلدية القدمية

هاتف: ٩6٣1156٣626٣+

ال�شويداء

�ساحة ت�سرين - بداية طريق قنوات  

هاتف: ٩6٣16٣2٣082+

احل�شكة

�سارع القوتلي جانب البنك املركزي

هاتف: ٩6٣52227٣00+

القام�شلي

�سارع الرئي�س

هاتف: ٩6٣52447501+

حلب

الفرع الرئي�شي 

�سارع العزيزية - بناء الدهان

هاتف: ٩6٣21٩244+

ال�شليمانية 

�سارع ال�سليمانية

هاتف: ٩6٣21٩277+

الفرقان  

جتميل الفرقان - �سارع م�ساكن ال�سرطة

هاتف: ٩6٣21٩2٣٣+

حماه

حماه - �سارع القوتلي - �ساحة دار احلكومة

هاتف: ٩6٣٣٣22416٩2+

حم�س

احل�شارة 

�سارع احل�سارة

هاتف: ٩6٣٣12782010+

احلوا�س

وادي الن�سارى - �سارع املزينة  

هاتف: ٩6٣٣17448640+

الالذقية

الفرع الأول 

�سارع 8 اأذار

هاتف: ٩6٣41456٩12+

الفرع الثاين 

ات�سرتاد الثورة

هاتف: ٩6٣41551٣14+

جبلة 

جبلة - ال�سارع الرئي�سي

هاتف: ٩6٣418٣8557+

طرطو�س

الفرع الأول  

�سارع هنانو - بناء رفول

هاتف: ٩6٣4٣٣1204٣+

الفرع الثاين  

�سارع امل�سارف

هاتف: ٩6٣4٣٣2٩٣01+

�شافيتا

�سارع الرئي�س

هاتف: ٩6٣4٣5٣٣822+

بانيا�س

دوار البلدية - بناء وحود

هاتف: ٩6٣4٣72٣55٣+

شبكة الفروع والمصارف المراسلة
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بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي

الإدارة العامة - دم�سق - �سوريا

1٣ اأيلول 2015

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

  BBSF SY DA (CP, FX, MM)

يرجى اإعالمنا عند تغيري رقم التحويل املايل اخلا�س بالت�سوية

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

* = املرا�سل املف�سل لهذه العملة

OtherMMFXCPAccount NoSWIFT/BICCorrespondent BankCurr

CPIBAN: LB03009300000001012232001AEDEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutJPY 

CPIBAN: AE110330000010195510683BOML AE ADMashreqBank PSC, Dubai CityJPY 

CPIBAN: AE430350000000250009615NBAD AE AANational Bank of Abu Dhabi, Abu DhabiJPY 

CPIBAN: LB73009300000001012232001AUDEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutKWD 

CPIBAN: LB35009300000001012232001CADEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutNOK 

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

CPIBAN: LB93009300000001012232001CHFEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutQAR 

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

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

CPIBAN: LB54009300000001012232001DKKEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutSAR 

CP
Account Number: 3996054462; IBAN: 

DK3330003996054462
DABA DK KKDanske Bank A/S, CopenhagenSEK 

CPAccount Number: 2402302773365101UBSI JO AXBank Al Etihad, AmmanSEK 

CPIBAN: LB73009300000001012232001EUREUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutUSD 

CPAccount Number: 00707601032BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhUSD 

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

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

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

CPIBAN: AE750330000010155010770BOML AE ADMashreqBank PSC, Dubai CityUSD 

CPAccount Number: 300079999906240029000NATX FR PPNatixis, ParisUSD 

CPAccount Number: 09954528UNCR IT MMUniCredit SpA, MilanUSD 

CPAccount Number: 01095099001510UBAF FR PPUnion de Banques Arabes et Françaises-U.B.A.F., ParisUSD 

MMFXCPIBAN: LB73009300000001012232001GBPEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutUSD 

OtherMMFXCPAccount NoSWIFT/BICCorrespondent BankCurr

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

MMFXCP
Account Number: 

LB44009300000001012232001JPY
EUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutJPY 

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

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

CPAccount Number: 00707601323BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhKWD 

MMFXCP
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 

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 

شبكة البنوك المراسلة
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