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كلمة رئيس مجلس االدارة

حضرات الّسادة المساهمين الكرام
يسّرني باألصالة عن نفسي وبالّنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدراة، أن أضع بين أيديكم الّتقرير الّسنوي مستعرضاً 

معكم أهّم اإلنجازات التي حققها المصرف خالم العام المنصرم 2017.
حافظ بنك بيمو الّسعودي الفرنسي على موقعه الّريادي بين المصارف الّتقليدية الخاصة في سورية، فالبرغم من المراحل 
العديدة التي مّر بها االقتصاد الّسوري خالل الّسنوات الماضية، استطاع بنك بيمو السعودي الفرنسي الحفاظ على مركزه 
المالي كما أظهرت الّنتائج المالية لعام 2017، كل ذلك بفضل تضافر الجهود الفّعالة التي بذلها مجلس اإلدارة مع اإلدارة 

الّتنفيذية.
استمّر  فقد  لألمام،  االقتصادية  العجلة  دفع  على  العمل  بضرورة  الفرنسي  السعودي  بيمو  بنك  حرص  من  وانطالقاً 
المحافظات، وعمل على  أغلب  في  والمنتشرة  الواسعة  فروعه  المصرفية عبر شبكة  الخدمات  كافة  بتقديم  المصرف 
تحسينها وتطويرها للمحافظة على زبائنه الحاليين وكسب المزيد من الزبائن وزيادة قدرته التنافسية في الّسوق المحلي. 
هذا ويحتم على مصرفنا خالل المرحلة المقبلة المساهمة في عملية إعادة اإلعمار من خالل إطالق الّتسهيالت االئتمانية 
وغيرها من الخدمات المصرفية التي تساهم في دعم القّطاعات االقتصادية واإلنتاجية والمشاريع الّصناعية والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
أّما على الّصعيد االجتماعي، وانطالقاً من استراتيجية المصرف بأن االستمرارية في الّنجاح التتمثل فقط باألداء المالي 
والمصرفي المتمّيز وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لزبائننا الكرام، بل في خلق مجتمع أفضل، فقد قام المصرف بدعم 

العديد من المبادرات اإلنسانية والّتعليمية والصحية والّثقافية من خالل تبنيه  لبرامج فاعلة للمسؤولية االجتماعية. 
في الختام، اليسعني إال أن أتقدم بالّنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الّشكر واالمتنان لمساهمينا األفاضل ولعمالئنا 
العالية بالمصرف. كما وأتقدم بشكرنا وتقديرنا لمصرف سورية المركزي  األكارم لدوركم ودعمكم المستمر ولثقتكم 
في  والمستمّرة  الناجحة  لجهودهم  المستهلك  الّداخلية وحماية  الّتجارة  ولوزارة  الرقابية،  والجهات  المؤسسات  ولجميع 

النهوض بقّطاع المصارف وتعاونهم ودعمهم الدائم له.

وعلى أمل أن نحقق لمصرفنا معاً مانصبوا إليه من إنجازات في عام 2018

رياض عبجي
رئيس مجلس اإلدارة
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الباب األول: لمحة شاملة عن بنك بيمو السعودي الفرنسي

بنك بيمو السعودي الفرنسي هو شركة مساهمة مغفلة سورية عامة مسجلة في السجل التجاري رقم 13901 تاريخ 29 كانون 

األول 2003 وفي سجل المصارف تحت الرقم 8.

برأسمال  المصرف  تأسس  سورية.  دمشق،   ، ميسلون، صالحية  شارع  الشام،  فندق  بناء  في  للمصرف  الرئيسي  المركز  يقع 

وقدره 1.500.000.000 ليرة سورية، وقد تم زيادة رأسمال المصرف بشكل تدريجي ليصبح رأس مال المصرف المصرح 

به والمدفوع 5.500.000.000 ليرة سورية مقسم إلى 55.000.000 سهم بقيمة اسمية 100 ليرة سورية للسهم، مدرجة في 

سوق دمشق لألوراق واألسواق المالية.

باشر المصرف أعماله في 4 كانون الثاني 2004 بغرض القيام بتقديم الخدمات المصرفية من خالل شبكة تكونت تدريجياً من 

ستة وأربعون فرعاً ومكتباً موزعين على كافة المحافظات السورية، علماً أن 8 فروع ومكاتب منها قد تم إغالقها مسبقاً بشكل 

نهائي وهي )البرامكة، الطلياني، المالكي، حمص الرئيسي، مكتب باب توما، مكتب الشام سيتي سنتر، مكتب الموغامبومول، 

مكتب مرفأ طرطوس(.

ونتيجة للظروف التي تشهدها بعض المناطق في الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل مؤقتاً في اثنا عشر فرعاً ومكتباً 

وهي )عدرا، دوما، صحنايا، حلب المدينة، حلب المحافظة، إدلب، حلب الشيخ نجار، الحسياء، درعا، القنيطرة، دير الزور، 

الرقة(.

بتاريخ 5 تشرين الثاني 2007 صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 324/ م ن/ ب4 المتضمن الموافقة للمصرف بالمساهمة 

في تأسيس شركة وساطة مالية تحت اسم شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلة. قام المصرف بتسديد مساهمته 

المتمثلة بنسبة 74.67% من رأس مال الشركة بتاريخ 5 شباط 2008.

وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة وال أي من منتجاتها. كما أنه لم يكن ألي قرار 

استثنائي صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أي أثر مادي على عمل المصرف أو منتجاته أو قدرته التنافسية. كما لم يطلب 

المصرف الحصول على شهادة إيزو لمعايير الجودة الدولية.

استراتيجية المصرف:
يسعى بنك بيمو السعودي الفرنسي المحافظة  على مستوى أدائه من خالل تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة 
لألفراد والشركات، ويحافظ المصرف على ميزته التنافسية والتي تكمن في تغطيته الواسعة لغالبية المحافظات السورية 

من خالل فروعه الموزعة في المحافظات.

رؤية المصرف:
أن نكون البنك الخاص المفّضل لدى جميع السوريين الذي يتمتع بمكانة رائدة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراد وبأكبر شبكة 

فروع فعالة.

رسالة المصرف: 
إلى  باإلضافة  المعيشية،  إلى زيادة حقوق مساهمينا وتحسين ظروف موظفينا  والسعي  توقعاتهم  زبائننا وتخطي  بتلبية حاجات  نلتزم  أن 

المساهمة بشكل فّعال في تنمية بلدنا اقتصادياً واجتماعياً.
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تم انتخاب مجلس إدارة جديد في الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 15 آذار2016 وتم مراعاة أن يتكون المجلس من مزيج متوازن من الكفاءات 
الالزمة ألداء أدوارهم ومسؤولياتهم وأن يتمتعوا بالخبرات في الشؤون المالية والمصرفية والتجارية وأن يكون لديهم اإللمام بالتشريعات 

والقوانين المعمول بها والرؤية االستراتيجية والمعرفة باألسواق المحلية والعالمية.
 ويتألف مجلس اإلدارة من األعضاء التاليين :

1. الدكتور رياض عبجي - رئيس مجلس االدارة

سوري الجنسية، حائز على الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ليون لوميار ولديه أكثر من /34/ سنة خبرة في إدارة المصارف.
رئيس مجلس إدارة بنك بيمو لبنان وبيمو أوروبا في لوكسمبورغ.

عضو غير مستقل، تم انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/03/15.

2. السيد بسام معماري- نائب رئيس مجلس اإلدارة

سوري الجنسية، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا تيكنكال في الواليات المتحدة األميركية.
مدير شركة معماري للمالحة.

عضو مستقل، تم انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/03/15

3. السيد يوردان عبجي

سوري الجنسية، حائز على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة دوفين في فرنسا ولديه أكثر من 38 سنة خبرة في إدارة المصارف 
والشركات.

رئيس مجلس إدارة شركة عبجي باتر هوم ورئيس مجلس إدارة تنفيذي في مجموعة عبجي للمواد الكيميائية.
عضو غير مستقل، تم انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/03/15

4. السيد فريد الخوري

سوري الجنسية،حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال كلية بالدوين وآالس، الواليات المتحدة األمريكية.
مدير عام شركة التنمية الزراعية.

عضو غير مستقل، تم انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/03/15

5. السيد هيثم الفرا 

سوري الجنسية، حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، وبكالوريوس في 
الهندسة الصناعية من جامعة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، وماجستير في إدارة األعمال من جامعة سان توماس في الواليات 

المتحدة األمريكية.
شريك ومدير عام تنفيذي في مكتب المهندس االستشاري خليل الفرا ومشاركوه.

عضو مستقل، تم انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/03/15

أعضاء مجلس إدارة المصرف:
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6. السيدة فاتنة اللحام

سورية الجنسية، حاصلة على عدة شهادات في مجال القيادة واإلدارة من كندا والمملكة المتحدة لديها خبرة  في إدارة المشاريع والتدريب 
و التأهيل.

مديرة المشاريع في المجلس الثقافي البريطاني وكبيرة مدربين معتمدة من مؤسسة سبرينج بورد والمجلس الثقافي البريطاني.
عضو مستقل، تم انتخابها في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/03/15

7. السيد رائد أبو النصر البساتنة

لبناني الجنسية، حاصل على شهادة في الفن العلوم السياسية واالقتصاد من جامعة كونكورديا في كندا.

مدير تطوير األعمال واالستثمارفي شركة BB Energy  لتجارة النفط وموارد الطاقة.

عضو مستقل، تم انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/03/15

8. السيدة منى سمية بجق*

سورية الجنسية، حاصلة على إجازة في العلوم االقتصادية من جامعة القديس يوسف في بيروت. لديها أكثر من 15 سنة خبرة 

في مجال المؤسسات الغير ربحية واالجتماعية.

عضو مجلس إدارة ومعاون مدير عام في مؤسسة بالتفورم التجارية.

عضو مجلس إدارة في جمعية أم النور، وعضو مجلس إدارة في المركز الدولي للقاء والحوار الثقافي. 

*عضو مستقل، تم قبول طلب ترشيحها من مجلس إدارة المصرف في 2017/09/13 خلفاً للعضو المستقيل السيد مهران هازار.

9. بنك بيمو - لبنان ش.م.ل، يمثله السيد سميح سعادة

لبناني الجنسية، حائز على ماجستير في ادارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت ولديه 38 سنة خبرة في إدارة المصارف.

المدير التنفيذي لبنك بيمو لبنان.

عضو غير مستقل، تم انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في 2016/3/15
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تتشكل اإلدارة العليا للمصرف من األفراد التاليين:

1- السيد جوزف رفول - الرئيس التنفيذي

لبناني الجنسية، حائز على إجازة في العلوم اإلقتصادية باإلضافة إلى ماجستير دراسات اقتصادية عامة من جامعة القديس يوسف 
في بيروت - لبنان

لديه أكثر من 52 سنة خبرة في إدارة المصارف في لبنان، بلجيكا، الكويت، فرنسا وسورية.
انضم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2016.

2- السيد عمر الغراوي - النائب األول للرئيس التنفيذي

سوري الجنسية، حائز على بكالوريوس اختصاص مالية من جامعة نيويورك كما وحصل على ماجستير في إدارة األعمال من 
جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية.

 لديه 14 سنة من الخبرة في الخدمات المالية والعمليات المصرفية واالستثمارية.
انضم الى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2015 بعد أن كان مدير عام لشركة بيمو المالية لمدة 8 سنوات.

3- السيد اندريه لحود - نائب الرئيس التنفيذي

لبناني الجنسية، حائز على دبلوم في العلوم المصرفية ودبلوم في المحاسبة والعلوم التجارية.
لديه أكثر من 34 سنة خبرة مصرفية في سورية ولبنان.

انضم الى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2004

4- السيدة ندى صليبا* – مساعد مدير عام – معالجة الديون المتعثرة والتمويل التجاري والقسم القانوني

.ESA سورية الجنسية، حائزة على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من
لديها أكثر من 22 سنة خبرة في التسليف االئتماني واإلدارة المالية.

انضمت إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2004.
*تم تعيين السيدة ندى صليبا – كبير مدراء المخاطر بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 25 كانون الثاني 2018.

اإلدارة التنفيذية للمصرف
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5- السيد خالد أبو البرغل – مساعد مدير عام –إدارة العمليات والدعم

سوري الجنسية، حائز على شهادة الماجستير في األعمال المصرفية والمالية من جامعة بوردو.
لديه 14 سنة خبرة مالية ومصرفية.

انضم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2005.

6- سامي المنير – مساعد مدير عام – إدارة التجزئة

سوري الجنسية، حائز على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال واإلدارة العامة من جامعة لويزيانا
لديه أكثر من 16 سنة خبرة مصرفية.

انضم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2004.

7- السيدة يارا سليمان* – مساعد مدير عام – إدارة التسليف المؤسساتي

سورية الجنسية، حائزة على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األميركية وشهادة بكالوريوس في إدارة 
األعمال واإلدارة العامة من الجامعة األميركية في بيروت.

لديها أكثر من 13 سنة خبرة مصرفية.
انضمت الى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2004

*تم تعيين السيدة يارا سليمان – مساعد مدير عام - معالجة الديون المتعثرة والتمويل التجاري والقسم القانوني بقرار من مجلس 
اإلدارة بتاريخ 25 كانون الثاني 2018.

8- السيد عماد شحيمي – مساعد مدير عام – ادارة الخزينة والعالقات المصرفية
لبناني الجنسية، حائز على إجازة في إدارة األعمال المالية والمصرفية

لديه 39 سنة خبرة في قطاع المصارف وتحديداً في أعمال الخزينة والقطع األجنبي.
انضم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2010.
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يقدم المصرف مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات تتجلى كاآلتي:
القرض السكني: قدم المصرف القرض السكني سعياً منه في توفير القرض لعمالئه بامتالك منزل جديد في سورية وبشروط 	 

ميسرة.
برنامج 	  ضمن  اإلكساء  قرض  المصرف  طرح  العمالء،  الحتياجات  وتلبية  المصرفية  للخدمات  تعزيزاً  اإلكساء:  قرض 

القروض السكنية.
القرض السكني للمغتربين: والذي يتيح للسوريين المغتربين امتالك منزل في سورية من خالل شروط سهلة.	 
القرض المهني: والذي يساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نشاطهم االقتصادي.	 
خدمة "BBSF موبايل" إلدارة الحسابات والعمليات المصرفية  بما فيها الدفع االلكتروني عبر تطبيقات األجهزة  الخليوية.	 
خدمة E-Banking إلدارة الحسابات والعمليات المصرفية بما فيها الدفع االلكتروني عبر الموقع االلكتروني لمصرفنا.	 

التسهيالت االئتمانية للمؤسسات والشركات، وتضم:

التسهيالت النقدية قصيرة األجل: ومنها الحساب الجاري المدين، سندات ألمر البنك، قروض قصيرة األجل.	 
التسهيالت النقدية طويلة األجل :قروض تجارية وصناعية واستثمارية من عام إلى عشرة أعوام، حسم السندات التجارية 	 

ولمدة ال تتجاوز الثالث سنوات . 
كفاالت: أولية، نهائية، كفاالت دفع، كفاالت سلفة.	 
اعتمادات: اعتماد عند الطلب باإلضافة إلى االعتماد المؤجل. 	 
بوالص برسم التحصيل وبوالص مؤجلة	 

 باالضافة إلى ما سبق يقوم المصرف بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية كفتح الحسابات واستقبال الودائع وإصدار البطاقات وغيرها.

المؤسسات التابعة والشقيقة للمصرف:

يمتلك بنك بيمو السعودي الفرنسي 74.67% من شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية. وتم دمج القوائم المالية للشركة مع 	 
القوائم المالية للمصرف.

يمتلك المصرف 21.14% من رأس مال الشركة المتحدة للتأمين والتي تعد من شركات التأمين العاملة الرائدة في سورية.	 

منتجات وخدمات بنك بيمو السعودي الفرنسي
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بيان بعدد األوراق المالية المصدرة لكبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة

بيان بعدد األوراق المالية المصدرة لكبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة

اسم المساهم

الجنسية

األسهم

20162017

العائلةاألباالسم األول
عدد األسهم 

المملوكة

نسبة الملكية 
من إجمالي 
رأس المال

عدد األسهم 
المملوكة

نسبة الملكية 
من إجمالي 
رأس المال

بنك بيمو لبنان 

ش.م.ل
22,0000%22,000012,100,000%11,000,000لبناني--

البنك 
السعودي 
الفرنسي

27,0000%27,000014,850,000%13,500,000سعودي--

4,7342%4,73422,603,816%2,367,106سوريعبجيبشارةرياض

2,9182%2,91821,605,032%1,459,120سوريابراهمشاهجوزيفكلود

2,7513%2,75131,513,231%1,375,665سوريأسودفايزحازم

مهران 
يروانت

2,2854%2,28541,256,964%1,142,695سوريهازارارتاويد

2,0930%2,09301,151,143%1,046,494سوريمعماريممدوحبسام

1,7756%1,7756976,558%887,780سوريالفاضلهاشماديب

1,7749%1,7749976,206%887,460سوريعبجيبشارةيوردان

1,5115%1,5115831,308%755,735سوريالخوريطاللفريد

1,5115%1,5115831,308%755,735سوريالخوريطاللزيد

1,0649%1,0649585,673%532,430سوريخوندةمهرانأحمد

1,0000%1,0000550,000%500,000سوريعبجيبشارهجورج

0,7357%0,7357404,629%367,845سوريالخوريطاللهنادي

0,2245%0,2245123,469%112,245سوريمعماريممدوحغسان
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لمحة عن ملكية األوراق المصدرة من قبل المصرف
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سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي :

سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل األعوام الخمسة الماضية:

2013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31التاريخ

سعر سهم بنك 
بيمو السعودي 

الفرنسي
261352,75332,25340609
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التزام المصرف بتطبيق دليل الحوكمة:

يلتزم المصرف بتطبيق دليل الحوكمة والذي يعتبر من أهم متطلبات اإلدارة الفعالة حيث يلتزم بها المصرف ومجلس اإلدارة 
باألنظمة والقوانين النافذة في سورية لما له من أثر على مصالح المساهمين وحقوقهم.

ونجد فيما يلي ملخص عام عن تطبيق المصرف لبنود دليل الحوكمة:

 عند تشكيل مجلس اإلدارة تم األخذ بعين االعتبار جميع الشروط المذكورة في دليل الحوكمة الخاص بالمصرف حيث نجد 	 
أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم من األعضاء غير التنفيذيين.عدد أعضاء المجلس المستقلين هو 5 أعضاء من أصل 9، 

وال توجد صلة قرابة بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 
 	
رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية ليس رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين في سوريا، وكذلك كل عضو 	 

من أعضاء مجلس اإلدارة ليس عضواً بمجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة سورية.
 	
شّكل المجلس اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة الشروط المطلوبة لتشكيل كل لجنة، ووضع ميثاق عمل لكل منها وضح فيه 	 

مدتها وصالحياتها ومسؤولياتها. التزمت جميع اللجان خالل العام بتحقيق عدد االجتماعات المطلوب منها، وفي نهاية العام 
قدمت كل لجنة إلى مجلس اإلدارة تقرير شامل عن أعمالها.

اجتمع مجلس اإلدارة 6 اجتماعات خالل العام 2017، منها 5 اجتماعات داخل األراضي العربية السورية وكان يتم تزويد 	 
أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس معزًزا بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم 
من دراسة المواضيع المطروحة وقام أمين سر مجلس اإلدارة بإعداد وتوثيق محاضر هذه االجتماعات وتدوين القرارات 

المتخذة.
 	
التزم المصرف بفصل مسؤوليات رئيس المجلس عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي بموجب تعليمات كتابية مقرة في المجلس 	 

جددت بتاريخ 14أيلول2017 توضح جميع العمليات المصرفية التي تدخل ضمن صالحيات المجلس وتتطلب موافقته، وتبين 
المعايير )الحد األدنى( للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب الرئيس التنفيذي.

 	
مارس مجلس اإلدارة أنشطته خالل العام 2017 حيث وضع األهداف واالستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للمصرف، 	 

واإلدارة  المجلس  لجان  ذلك  في  بما  اإلداري  التسلسل  يبين  والذي  التنفيذية  اإلدارة  من  المقترح  التنظيمي  الهيكل  واعتمد 
التنفيذية، وقام باعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية، وبتحليل ومناقشة بيانات وإحصائيات المخاطر في المصرف.

 	
االلتزام 	  وقسم  الخارجي  والمدقق  الداخلي  والمدقق  التنفيذية  اإلدارة  قبل  من  رفعها  يتم  التي  الدورية،  التقارير  على  بناء 

والحوكمة، قام المجلس بمراجعة أداء المصرف وتقييم أعماله وحسن إدارته وتحديد االنحرافات والتجاوزات وتحليل أسبابها 
وتحديد المسؤولين عنها وإصدار التعليمات الالزمة لمعالجتها وتفادي تكرارها.

 	

الباب الثاني: دليل الحوكمة
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صادق مجلس اإلدارة على سياسة اإلحالل للمديرين التنفيذيين ولمدراء الفروع للمصرف، وعلى التوصيف الوظيفي لكل 	 
من نواب ومساعدي الرئيس التنفيذي. 

 	
خضع أعضاء مجلس اإلدارة انسجاماً مع متطلبات الحوكمة والتي تنص على أن يخضع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل سنوي 	 

إلى ما اليقل عن جلستين تدريبيتن في المجاالت التي يرتؤونها وبما يتالءم مع تطور عمل المجلس والمصرف، حيث خضع 
المجلس بتاريخ 25 كانون الثاني2017 وبحضور أمين سر مجلس اإلدارة لجلسة تدريبية تحت عنوان "التحري اإليجابي" 
قدمتها السيدة فاتنة اللحام عضو مجلس اإلدارة والمختصة بإدارة المشاريع والتدريب. كما حضر أعضاء المجلس بتاريخ 
07 حزيران2017 ندوة تحت عنوان "الحوكمة الداخلية وتقوية التعاون" والتي تطرقت إلى العديد من المواضيع المعنية 
ابتداء من مجلس  الحوكمة  المصرفي وكيفية تطبيق مبادئ  العمل  الشركات على صعيد  بأعضاء مجلس اإلدارة وحوكمة 

االدراة وانعكاسها على المصرف وأعماله.
 	
في نهاية العام قام المجلس بتقييم أدائه ككل وأداء اللجان التابعة له وتقييم فعالية كل عضو من أعضاء المجلس وأداء الرئيس 	 

التنفيذي، حيث اعتمد المجلس في تقييمه على عدة معايير شملت جميع الجوانب األساسية والهامة وناقش مجلس اإلدارة 
النتائج النهائية للتقييم وتم اتخاذ االجراءات المناسبة لتعزيز فعالية أداء المجلس ولجانه. 

 	
من حيث تطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية، التزم المصرف بوضع سياسة مكتوبة لإلفصاح، تشمل على اعتماد اجراءات 	 

وتعليمات وآليات مناسبة لاللتزام مع جميع متطلبات اإلفصاح وفقاً للنظام الصادر عنه.
 	
وتم اإلفصاح عن األحداث الجوهرية التي حصلت في المصرف لهيئة األوراق واألسواق المالية ولسوق دمشق لألوراق 	 

المالية ومصرف سورية المركزي وتم نشرها على الموقع االلكتروني للمصرف.
 	
التزم األشخاص المطلعون باإلفصاح لهيئة األوراق واألسواق المالية وسوق دمشق لألوراق المالية عند قيامهم بأية عملية 	 

بيع أو شراء ألسهم الشركة وذلك خالل مدة أسبوع من حدوث العملية .
 	
 	
وفيما يخص الهيئة العامة، تم عقد هيئة عامة عادية الناظرة أيضا بجدول أعمال الهيئة العامة الغير العادية وذلك بتاريخ 	 

18 أيار 2017 والتزم المصرف في الهيئة عامة باإلعالن عن موعد انعقادها ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد المحدد 
لالجتماع بخمسة عشر يوما على األقل وفي نشر الدعوة مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة االلكتروني.

 	
وتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي المقدم إلى الهيئة العامة جميع البنود المذكورة في دليل الحوكمة والقرارات النافذه عنها.	 
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهامها وعدد اجتماعاتها:

شّكل المجلس اللجان التالية:

1- لجنة الترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية

 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية:
فيما يلي بعض من مهامها:

وضع معايير وشروط للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة و لشغل منصب الرئيس التنفيذي 	 
ومراجعتها سنوياً لضمان االلتزام بأحكام القوانين واألنظمة و التعليمات النافذة

التنفيذي وإلغاء العضوية مع 	  الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه، ولشغل منصب الرئيس  بالترشيح وإعادة  التوصية 
مراعاة القوانين والقرارات النافذة.

وضع تعريف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين والتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين 	 
بما يتوافق مع المعايير الموضوعة في دليل الحوكمة.

أداء 	  لتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل واللجان وتقييم   )Key Performance Indicators(  تبني معايير موضوعية
المديرين التنفيذيين.

التاكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على التدريب والتأهيل المستمر من خالل برامج تصمم لمواكبة التطورات الحديثة 	 
في صناعة الخدمات المصرفية.

تحديد شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل.	 
التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة النظر بتعيين أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فعاليته وتقصيره  في أداء واجباته ومسؤولياته.	 
ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب، وأي منافع أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 	 

والمديرين التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم.

الباب الثاني: دليل الحوكمة

لجنة الترشيحات والمكافآت 
وتطوير الموارد البشرية

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو
رئيس اللجنةالسيدة فاتنه لحام* 

عضو في اللجنةالسيد فريد الخوري**
عضو في اللجنة السيد رياض عبجي 
عضو في اللجنةالسيد بسام معماري

عضو في اللجنةالسيد هيثم الفرا
عضو في اللجنةالسيد رائد أبوالنصر البساتنة

عضو في اللجنةالسيدة منى سميه بجق
مستشار اللجنةالسيد برتراند فيريوت

أمين سر اللجنةاآلنسة ندى صليبا

* ترأست السيدة فاتنة اللحام اللجنة بتاريخ 13- 2017/09/14.
**أنهى السيد فريد الخوري ترأسه للجنة الترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية  انسجاماً مع متطلبات الحوكمة والتي 

تنص على أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين. 

اجتماعين خالل عام 2017 
بتاريخ 12 تموز 2017 و 

13 أيلول 2017
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2- لجنة إدارة المخاطر:

مهام لجنة إدارة المخاطر:
فيما يلي بعض من مهامها:

تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة والتأكد من تنفيذها.	 
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر، وضمان استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها 	 

تحمل المصرف للمخاطر.
مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها وأنشطة إدارة المخاطر.	 
مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.	 
مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق 	 

والمخاطر التشغيلية وغيرها. 

لجنة إدارة المخاطر

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو
رئيس اللجنةالسيد بسام معماري
عضو في اللجنةالسيد رياض عبجي
عضو في اللجنة السيد فريد الخوري
عضو في اللجنةالسيد سميح سعادة 

عضو في اللجنةالسيد هيثم الفرا
عضو في اللجنةالسيدة فاتنة لحام

عضو في اللجنةالسيد رائد أبو النصر البساتنة
مستشار اللجنةالسيد برتراند فيريوت

مستشار اللجنةد. نبيل سكر 
أمين سر اللجنةالسيد وسام كاملة*

*استمر السيد وسام كاملة بممارسة صالحيات أمانة سر لجنة إدارة المخاطر، إلى حين ورود تعميم مصرف سورية المركزي 
رقم ص/8096/16 تاريخ 2017/09/26 والذي نص على أن يكون أمين سر المجلس متفرغ ويقوم بمهام أمين سر اللجان 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

4اجتماعات خالل عام 
2017

بتاريخ 29 آذار، 2017 
و12 تموز، 2017 و13 

أيلول، 2017 و29 تشرين 
الثاني، 2017
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3- لجنة الحوكمة واالمتثال:

4- لجنة التدقيق:

مهام لجنة الحوكمة واإلمتثال:
فيما يلي بعض من مهامها:

اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة.	 
التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بدليل الحوكمة.	 
التأكد من وضع سياسات واضحة المتثال المصرف وفق االسس والقواعد العالمية التي تضمن سالمة المصرف ومراقبة 	 

امتثال المصرف

الباب الثاني: دليل الحوكمة

لجنة الحوكمة واالمتثال 

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو
رئيس اللجنةالسيد رياض عبجي
عضو في اللجنةالسيد سميح سعادة
عضو في اللجنة  السيد هيثم الفرا
عضو في اللجنةالسيدة فاتنة لحام

عضو في اللجنةالسيد رائد أبو النصر البساتنة
عضو في اللجنةالسيدة منى سميه بجق

مستشار اللجنةد. نبيل سكر
أمين سر اللجنةاألنسة ندى صليبا

لجنة التدقيق

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو
رئيس اللجنةالسيد بسام معماري
عضو في اللجنة  السيد فريد الخوري

عضو في اللجنة  السيد هيثم الفرا
عضو في اللجنة  السيد رائد أبو النصر البساتنة  

عضو في اللجنة  السيدة فاتنة لحام
مستشارة اللجنة السيدة ميرنا صوفان
أمين سر اللجنةالسيد عمار حفتة 

اجتماعين خالل عام 2017

 2017 تموز،   12 بتاريخ 

و29 تشرين الثاني، 2017

4 اجتماعات خالل عام 
2017

بتاريخ 22 آذار، 2017 
و23 حزيران، 2017 و11 
أيلول، 2017 و29 تشرين 

الثاني، 2017
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مهام لجنة التدقيق:
فيما يلي بعض من مهامها:

مراجعة التقارير المالية ونظم الضبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، ومراجعة القضايا 	 
المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية.

حضور كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها

اسم العضو
اجتماع 
مجلس 
اإلدارة

اجتماع لجنة الترشيحات 
والمكافآت وتطوير الموارد 

البشرية

لجنة إدارة 
المخاطر

لجنة الحوكمة 
واالمتثال

لجنة التدقيق^

-6242رياض عبجي
4-624بسام معماري

----5يوردان عبجي*
62421فاتن لحام
62424هيثم الفرا

3-624فريد الخوري
----6سميح سعادة

رائد أبو النصر 
البساتنه**

52213

----1منى سميه بجق

*أعطى السيد يوردان عبجي إنابة لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور رياض عبجي لحضور اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 29 تشرين 
الثاني 2017.

**أعطى السيد رائد أبوالنصر البساتنة إنابة للسيد سميح سعادة لحضور اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 18 أيار 2017
^ تم عقد اجتماعيين بلجنة التدقيق عبر وسائل التواصل االلكتروني، بتاريخ 30 تموز 2017 و31 تشرين األول 2017 وتم 

تدوين هذه االجتماعات بمحاضر مصدقة أصوالً.
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الباب الثاني: دليل الحوكمة

معايير االستقاللية المعتمدة:
أن ال تربط العضو المستقل بأي مدير تنفيذي أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في المصرف أو في أي مؤسسة  من 	 

مجموعته قرابة حتى الدرجة الرابعة.
أن ال يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة شريكاً للمدقق الخارجي للشركة خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ 	 

ترشحه لعضوية المجلس.
أن ال يتقاضى من المصرف أي مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس أو أحد لجانه وتوزيعات االرباح 	 

التي يتقاضاها بصفته مساهماً.
أن ال يكون عمل كمدير تنفيذي في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه 	 

لعضوية المجلس.
أن ال يكون عضو مجلس إدارة أو شريك أو مساهم رئيسي في شركة يتعامل معها المصرف باستثناء التعامالت التي تنشأ 	 

بسبب الخدمات أو األعمال المعتادة التي يقدمها المصرف لعمالئه، وأن ال يكون عضوا بمجلس إدارة في أي مؤسسة من 
مجموعتها.

أن ال تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأس مال المصرف )5% أو أكثر( أو في أي مؤسسة من مجموعتها أو أن تربطه 	 
بمساهم رئيسي آخر قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو االلتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل وفق توجيهات أو تعليمات 

المساهم الرئيسي.
أن ال يتم انتخابه ألكثر من دورتين متتاليتين.	 
 	

األحداث الجوهرية التي جرت خالل العام: 
تم الموافقة على طلب ترشيح السيدة منى سمية بجق كعضو في مجلس إدارة المصرف خلفاً للسيد مهران هازار من قبل 	 

مجلس اإلدارة بتاريخ في 2017/09/13. 
 	
تم الموافقة على اعتماد أسهم زيادة رأس مال المصرف والبالغ عددها /5.000.000/سهم بقيمة اسمية /100/ ليرة سورية 	 

للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ /500.000.000/ ليرة سورية والناجمة عن ضم جزء من االحتياطيات واألرباح بقرار 
مجلس المفوضين رقم 118/م  بتاريخ 15 تشرين األول 2017 والتي يتم توزيعها بشكل أسهم مجانية لمساهمي بنك بيمو 

السعودي الفرنسي استناداً إلى قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18. 
 	

عقود واتفاقيات مع أطراف شقيقة:
لبنان والذي يقوم بتقديم مساعدات تقنية للمصرف مقابل أجر سنوي بلغ عام 2017 مبلغ 	  يتعاقد المصرف مع بنك بيمو 

100,000 دوالر أمريكي.
تم استئجار العقار رقم 6516/ 9 الواقع في حلب بنزلة المحافظة من شركة عبجي للمواد الكيماوية المساهمة المغفلة الخاصة 	 

السورية ليستعمل فرعاً للمصرف وذلك لقاء بدل ايجار سنوي قدره مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة سورية ولمدة سنة 
.2017

 	

سياسات العمل واألخالقيات:
يلتزم بنك بيمو السعودي الفرنسي بأعلى معايير السلوك األخالقية والمهنية. ويقدم ميثاق األخالق والسلوك الخاص ببنك بيمو 
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السعودي الفرنسي التوجيهات األساسية لممارسة األعمال والسلوك الشخصي والذي يجب على جميع موظفي بنك بيمو السعودي 
الفرنسي اعتماده وااللتزام الكامل به.

المفهوم الجوهري لميثاق األخالق والسلوك:
النزاهة في العمل سواء كان ذلك لتحقيق مكسب  ال يجوز ألي موظف يعمل في بنك بيمو السعودي الفرنسي أن يتنازل عن 

شخصي أو منفعة ملموسة والتي لها تأثير كبير على سمعة وأعمال المصرف بشكل عام.
السرية  على  والمحافظة  والسلوك  األخالق  ميثاق  مبادىء  اتباع  الفرنسي  السعودي  بيمو  بنك  موظفي  جميع  على  يجب  كما 
المصرفية، إضافة إلى السياسات األخرى المشار إليها والسياسات اإلضافية المطبقة على عمل جميع الموظفين وجوهر ونص 
جميع القوانين واألنظمة وإن أي تجاوز لميثاق األخالق والسلوك و /أو السياسات والقوانين واألنظمة األخرى ذات الصلة سيكون 

سبباً أساسياً التخاذ إجراء تأديبي بما في ذلك الفصل من العمل واتخاذ اإلجراءات القانونية .  

في  المتبعة  والسياسات  اإلجراءات  جميع  بتطبيق  ملتزمين  وإدارته  الفرنسي  السعودي  بيمو  بنك  موظفي  أن  اإلشارة  ويجدر 
المصرف ويسعون جاهدين لتحقيق أهداف المصرف ورسالته. 

سياسات تعارض المصالح:
تعارض المصالح هو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار موظف أو عضو مجلس إدارة بمصلحة شخصية مادية أو 
معنوية تهمه شخصيا أو تهم أحد أقاربه أو عندما يتأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات 

التي تتعلق بالقرار.
تم اعتماد سياسة تعارض المصالح لضمان الموضوعية في عملية اتخاذ القرار والتخفيف من تعارض المصالح الذي يمكن أن 
ينشأ  وتطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح بنك بيمو السعودي الفرنسي ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة، مديري 

المصرف، الموظفين، المستشارين الخارجيين، ومدققي الحسابات .

سياسات التعويضات والمكافآت المتبعة في المصرف:
حددت الهيئة العامة للمساهمين بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة، وتحدد فيما إذا كانت ترغب بمنحهم مكافآت وتحدد 	 

مقدار المكافأة بناء على اقتراح المجلس.
مجلس اإلدارة يحدد رواتب ومكافآت وتعويضات الرئيس التنفيذي، كذلك األمر بالنسبة للمدراء التنفيذيين حيث يقوم المجلس 	 

بتحديد رواتبهم ومكافآتهم و تعويضاتهم.
يتم تحديد رواتب الموظفين حسب رتبة الموظف وموقعه في السلم الوظيفي.	 
مجلس اإلدارة يحدد مكافآت اإلدارة التنفيذية بناء على نتائج األعمال السنوية وأداء األقسام التابعة لها، وبدورها تقوم 	 

اإلدارة التنفيذية بتحديد مكافآت الموظفين بناء على تقييم أداء الموظف خالل العام وتحقيقه لألهداف المطلوبة منه ومدى 
 التزامه بالسياسات واالجراءات المتبعة في المصرف ومقدار تطوره خالل العام.

أتعاب مجلس إدارة المصرف واإلدارة العليا:
اإلدارة  مجلس  وسفر ألعضاء  إقامة  تعويضات ومصاريف  لقاء  وذلك  فقط 44,443,974  ليرة سورية  وقدره  مبلغ  دفع  تم 
باإلضافة إلى مبلغ وقدره 1,577,293,740 ليرة سورية وذلك لقاء أجور وأتعاب ومكافآت وألعضاء اإلدارة العليا والتنفيذية.   
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الباب الثالث: الموارد البشرية

في ظل الصعوبات الكبيرة التي تخللت العام 2017 أصّر المصرف على تقديم الدعم الكامل لموظفيه لتخطي هذه الظروف ولكن 
كان البد من بعض االستقاالت التي كان معظمها بسبب السفر.

وندوات  برامج  خالل  من  تدريبهم  على  الدائم  والعمل  المرشحين  أفضل  اختيار  على  الفرنسي  السعودي  بيمو  بنك  وحرص 
ومحاضرات مستمرة ودورية تتناول كافة الشؤون المصرفية.

ونبين فيما يلي أعداد العاملين في المصرف في آخر سنتين وكيفية توزعهم في نهاية العام 2017
نسبة التغيير31-12-312017-12-2016الموارد البشرية

2.23%584597عدد العاملين في المصرف

العددالمكان
294اإلدارة العامة

303الفروع
597المجموع

كما نبين فيما يلي المستوى التعليمي لموظفي المصرف في نهاية العام 2017:

يخضع العاملون في المصرف لدورات تدريبية مكثفة في كافة المجاالت لتنمية مهاراتهم وتطويرها، والمحافظة على تميزهم 
بالمعرفة والخبرة الالزمة لمواكبة تطور العمل.

كما ويوضح البيان التالي أنواع الدورات التدريبية التي أقيمت خالل العام 2017 وهي تشير إلى نسبة الموظفين الذين تلقوا 
الدورات المشار إليها: بالمعرفة والخبرة الالزمة لمواكبة تطور العمل.

شهادة ماجستيرشهادة جامعيةشهادة دبلومشهادة معهدشهادة ثانوية
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فيما يلي مخطط يبين الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا بتاريخ 2017/12/31:

فيما يلي مخطط يبين الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا بتاريخ 2017/12/31:
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انطالقاً من إيماننا الراسخ بأهمية ودور البنك في دعم المسؤولية االجتماعية ومواجهة التحديات والصعوبات التي يمر بها 	 

بلدنا الحبيب، قام بنك بيمو السعودي الفرنسي بالعديد من المشاريع والنشاطات على كافة األصعدة لدعم المجتمع وتبني حاالت 

إنسانية على أرض الواقع، فكان المصرف على موعد مع العديد من االتفاقيات والمبادرات االجتماعية واإلنسانية التي ترقى 

بالمجتمع إلى مستوى معيشي وإنساني أفضل وعمل على تذليل الصعوبات التي يعيشها جزء من مجتمعنا وسعينا جاهدين 

لخلق الطموح والتفاؤل واألمل من خالل هذه المبادرات حيث كنا السباقين في هذا التوجه حرصاً وايماناً منا على المضي 

قدماً في تقديم العون والمحبة.

قام المصرف بدعم عدة مجاالت منها المجال الطبي حيث عمدنا على متابعة منهاجنا في دعم تركيب األطراف الصناعية لعدة 	 

مصابين بحاالت بتر أعضاء ليتمكنوا من الوقوف على أرجلهم من جديد ومنحهم فرصة أفضل لحياة جديدة.

 قام المصرف بالتعاون مع منظمة SOS بدعم عملية جراحية  قلب مفتوح لطفل  في السابعة من عمره حيث تمت العملية 	 

بنجاح وعاد الطفل لممارسة حياته الطبيعة.

ومن جهة  أخرى قام البنك ايضاً بالتبرع بمعدات طبية لجمعية سبت األمل التي تعتني بأطفال ذوي االحتياجات الخاصة 	 

لمساعدتهم في تنمية وتمرين بعض العضالت.

باألمهات وقام 	  تعتني  التي  دويلعة  تيريزا في  األم  بزيارة جمعية  الفرنسي  السعودي  بيمو  بنك  قام  فقد  السن  كبار  أما عن 

المصرف بالدعم عبر التبرع بمعدات طبية بسيطة تساعدهم في حياتهم ) سرير طبي وآلة فحص الضغط(.

وتزامناً مع إطالق جمعية بسمة لدعم األطفال المصابين بالسرطان لحملتها التوعوية السنوية في شهر شباط من كل عام، قام 	 

بنك بيمو السعودي الفرنسي بدعم هذه الحملة عبر حملة )تبّرع ولو بيوم( التي تسمح لموظفي البنك بالتبرع بمعاش يوم لدعم 

هذه الجمعية وأضاف المصرف التبرع بمبلغ وقدره 694،830 ليرة سورية. 

أما في مجال التعليم فقد قام البنك بدعم عدة مشاريع تدريبية منها مشروع ) قص وفصل( تحت إشراف جمعية المريميين 	 

بحلب حيث هدف هذا المشروع على تحقيق االكتفاء الذاتي لألسر المتضررة من الحرب والعمل على تنمية قدراتهم المهنية 

عن طريق تدريبهم على أعمال معينة تمكنهم من الحصول على مهنة توفر الدخل لهم وألسرهم . ومن جهة أخرى عمد 

بقدرة شبابنا الطموح حيث فاز الفريق السوري بالمرتبة الثالثة   البنك على دعم أولمبياد الروبوت السوري العالمي مؤمناً 

بكوستاريكا محرزاً تفوقاً على الفرق األخرى.

أما عن األطفال المهجرين وإيماناً من البنك بخلق جيل متعلم قادر على المساهمة في إعادة إعمار سورية فقد قام بدعم مشروع 	 

)أريد أن أتعلم( لتعليم أكثر من مئة طفل مهجر في مدينة حلب.

ومن جانب آخر وبمبادرة ريادية، قرر موظفوا بنك بيمو السعودي الفرنسي دعم األطفال المهجرة عبر إطالق حملة )خلينا 	 

نكون معكم( حيث قام الموظفون بالتبرع بالثياب لجمعية الندى الخيرية.

قام البنك في شهر رمضان بإطالق سلسلة إفطارات للموظفين مع الجمعية اإلسالمية  لليتامى في أكثر من مدينة حيث أمضى 

الموظفون اجمل االوقات مع االطفال. وأيضاً وفي نفس التوجه، قام البنك بدعم جمعية السنا في ريف حمص عبر تقديم سلل 

 غذائية قام موظفوا البنك بتحضيرها وتوزيعها على المحتاجين.

الباب الرابع :المسؤولية االجتماعية 
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المنح التي قدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام 2017
انطالقاً من دعم المتفوقين والراغبين بالتعلم وتحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم التعليمية وتنمية خبراتهم بما يتماشى مع 

تطور مجتمعنا قام المصرف بتقديم  تسعة وعشرون منحة للطالب المتفوقين في المعهد العالي إلدارة األعمال )هبا( تحت اسم 

منحة المرحوم الدكتور أسامة األنصاري وبلغ حجم التمويل للعام الدراسي 2017 ثالث ماليين ليرة سورية وسيعمل المصرف 

جاهداً لمتابعة تطوير وتعليم الطالب المتفوقين.

كما قدم بنك بيمو السعودي الفرنسي عدد من المنح لموظفيه المتميزين تحت اسم منحة المرحوم جورج عبجي للدراسات 	 

العليا بهدف تحفيزهم على العمل ورفع كفاءاتهم المصرفية حيث استفاد من المنحة 10 موظفين مع أخذ العلم أن المجموع 

العام هو 20 موظف باإلضافة للعام الماضي وتم رصد مبلغ ثمانية ماليين ليرة سورية للمنحة ُصرف منها مبلغ  أربعة 

ماليين وثمانمائة وإحدى عشرة ألف ليرة سورية لنهاية 2017 ،حيث أن الموظفين المستفيدين من هذه المنحة قد قاموا 

بدفع قسط السنة األولى وسيتم دفع قسط السنة الثانية عند الطلب من إدارة المعهد.

 	

البرامج التدريبية التي قدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام 2017
قدم بنك بيمو السعودي الفرنسي بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية إطالق برنامج الريادة وهو دبلوم تدريب مصرفي متكامل 

تناول كافة العمليات المصرفية والمفاهيم المصرفية الحديثة بما يضمن دمج الجانب األكاديمي بالجانب التعليمي والمساهمة في 

تطوير الشباب الجامعي حيث تضمن ثالث مراحل تدريبية لطالب جامعة دمشق واستفاد منه ثالثة وثالثون طالب كما تم تكريم 

الطالب المتميزين بدبلوم التدريب المصرفي. 
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إن أنشطة المصرف تحتوي عدد من المخاطر ولهذا فإن إدارة المخاطر ُتعتبر األساس في المحافظة على متانة و مالءة 

المصرف وربحية نشاطاته.

إن عملية إدارة المخاطر تشمل التعرف، القياس، اإلدارة والرقابة المستمرة على المخاطر المالية وغير المالية التي ممكن أن 

تؤثر بشكل سلبي على أداء المصرف المالي وغير المالي مثل السمعة، إضافة إلى ضمان توزيع فعال لرأس المال لتحقيق 

المعدل األمثل للعوائد مقابل المخاطر.

باإلضافة لذلك يعمل قسم إدارة المخاطر على تكريس ثقافة إدارة المخاطر على كافة مستويات المصرف كما يعمل بالتنسيق مع 

التدقيق الداخلي لتأمين تقييم كاف للمخاطر المصرفية وحسن إدارتها والتأكد من كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، و بناء 

عليه يقوم بوضع اآلليات وخطط العمل الالزمة.

كما يعمل  قسم إدارة المخاطر مع القسم المالي على االلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية و خاصة IFRS9 بحلول العام 2018  

التي سيكون لها انعكاس مؤثرعلى البيانات المالية عند تطبيق القرار.

تندرج مخاطر المصرف تحت األنواع الرئيسية التالية:

مخاطر االئتمان	 

مخاطر السوق	 

مخاطر السيولة	 

المخاطر التشغيلية	 

مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات	 

المخاطر االئتمانية
تنشأ المخاطر االئتمانية عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف مما يؤدي إلى حدوث تحقق 

الخسائرالمحتملة، وعادة ما يتم تمييز ثالث أنواع تحت المخاطر االئتمانية وهي مخاطر تعثر الطرف المقابل، مخاطر التسوية، 

ومخاطر البلد.

إن العوامل األساسية إلدارة مخاطر االئتمان بشكل فعال هي:

أ- تحديد سقوف ومستويات للمخاطر التي يمكن للمصرف أن يتحملها ومتابعة االلتزام بها، ومتابعة الحدود الرقابية المفروضة 

من مصرف سورية المركزي.

إيجاد بيئة مناسبة إلدارة المخاطر االئتمانية.	 

العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات.	 

المحافظة على إدارة إئتمان مالئمة، وتوفير آليات وأدوات للقياس والرقابة.	 

التأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة المخاطر اإلئتمانية.	 

التأكد من وجود نظام إنذار مبكر.	 

ولتحقيق ما ذكر يقوم المصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن التعرضات االئتمانية المقبولة عن طريق تحديد سقوف 

الباب الخامس: المخاطر التي تواجه المصرف
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لمبالغ التسهيالت االئتمانية الممنوحة )فرد أو مؤسسة( ومجموع التسهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. يعمل 

المصرف على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء، إضافة إلى حصول المصرف 

على ضمانات مناسبة من العمالء.

أساليب تخفيف المخاطر االئتمانية: 

عملية إدارة المخاطر في المصرف تعتمد على العديد من األساليب من أجل تخفيف المخاطر منها:

الدراسة الوافية لكافة طلبات االئتمان من حيث كل جوانب االئتمان.	 

أخذ الضمانات حسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان الممنوح والتي يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة.	 

اتباع نظام اللجان في منح االئتمان و ضمن صالحيات محددة.	 

التنويع في المحفظة هو مبدأ أساسي في تخفيف مخاطر االئتمان. حيث تتضمن خطة المصرف السنوية التوزيع المستهدف 	 

لالئتمان واالستثمارات على عدة قطاعات وأسواق مختلفة مع التركيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى المصرف 

نظام لتصنيف مخاطر القطاعات االقتصادية.

مراقبة التركزات االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية وحسب الضمانات وإرسال تقارير دورية 	 

عنها التخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية عند اللزوم.

 	

مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وتقلبات قيمة األوراق المالية في محفظة االستثمار 

وتأثيرها وترتكز عملية إدارة هذا النوع من المخاطر في تطبيق سياسة تحدد األنواع  والتركزات سواء في األصول أو 

المطلوبات. حيث تلعب إدارة المخاطر السوقية دوراً في تحديد السقوف الداخلية في التسليفات واالستثمارات والتوظيفات وفق 

مستويات محددة وحصيفة.

كما تعمل على تعريف وقياس وتسجيل أماكن الضعف ومراقبتها، وتقوم باختبارات جهد على قدرة البنك على مواجهة ظروف 

غير اعتيادية وفق سيناريوهات محتملة. يتم ذلك عن طريق إصدار تقارير لمجلس اإلدارة.

مخاطر أسعار الفائدة
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على أرباح المصرف أو على قيمة األدوات المالية. 

بداية فيما يتعلق بالفائدة الدائنة المطبقة على الودائع بالليرة السورية فهي محددة من قبل مصرف سورية المركزي وتقوم إدارة 

المخاطر بمراقبة تطبيقها وخصوصا للودائع ألكثر من سنة.  أما فيما يتعلق بتعرض المصرف لمخاطر أسعار الفائدة الناتجة 

عن عدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة فإن المصرف يديرها عن 

طريق إعادة مراجعة أسعار الفوائد بتواتر زمني معين. 

يتم الحد من أية آثار سلبية قد تحدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر وخصوصاً 

العمل على مبدأ نسب العائد للمخاطر ويتم مراقبة فجوات الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات الموافق عليها ضمن 

سياسات المصرف.
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مخاطر أسعار صرف العمالت
تتمثل بتذبذب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يعتبر المصرف الليرة السورية العملة 

الرئيسية له، ويقوم المصرف بتبني سياسة متحفظة في ادارته لعمليته بالعملة األجنبية لتجنب التقلبات الكبيرة بوضع حدود 

لمراكز العمالت، ويتم مراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستويات المحددة  ضمن القوانين و 

التعليمات النافذة.

يقوم المصرف بإعداد تحليل اختبارات جهد  لمراقبة أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول 

في أسعار الصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة.

مخاطر أسعار األسهم
يتعرض المصرف لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن االستثمار في األسهم. 

تمثل مخاطر أسعار األسهم انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في 

مؤشرات أسعار األسهم وقيمة األسهم الفردية. ويقوم المصرف بمراقبة أداء هذه المحفظة بشكل دوري.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على تأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها. وللوقاية من هذه المخاطر يقوم 

المصرف بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة على 

أساس يومي. باإلضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية ومراقبة حجم التسهيالت بالنسبة للودائع 

بالعملة المحلية واألجنبية.

يحتفظ المصرف بموجودات ذات قابلية عالية للتسييل يمكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في 

السيولة. باإلضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي 10% من 

رأسمال المصرف واحتياطي إلزامي يعادل 5% من متوسط ودائع الزبائن. يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف 

الطبيعية والطارئة وتم حساب نسبة السيولة بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 

2009، وقامت إدارة المخاطر بوضع خطة طوارىء للسيولة تم اعتمادها من قبل مجلس االدارة

كما يحافظ المصرف على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء وااللتزامات خارج الميزانية المثقلة.

مخاطر التشغيل
تمثل مخاطر التشغيل الخسائر التي يمكن للمصرف أن يتكبدها نتيجة خلل في السياسات وإجراءات العمل، العنصر البشري، 

األنظمة المالية والبيئة التكنولوجية، إضافة إلى وقوع حوادث االحتيال الداخلي والخارجي أو حوادث خارجية، ويتم قياس هذه 

المخاطر باستخدام منهجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة عمليات المصرف. ال يمكن للمصرف إزالة جميع مخاطر التشغيل 

ولكن يمكن إدارة هذه المخاطر عبر نظام رقابة شامل ومتابعة األخطار المحتملة وخلق ثقافة توعية تجاه المخاطر.

الباب الخامس: المخاطر التي تواجه المصرف
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أساليب تخفيف المخاطر التشغيلية

يولي المصرف عناية دقيقة للمخاطر التشغيلية التي تتصف باحتمالية حدوث منخفضة ولكن يترتب عليها خسائر مالية عالية إذ 

يقوم المصرف بتحديد هذا النوع من المخاطر التشغيلية ومن ثم فرزها إلى نوعين:

المخاطر التشغيلية التي يمكن التحكم بها وبالتالي تحديد المدى الذي يمكن للمصرف أن يتحمله من خسائر قد تنتج عنها، 	 

أو تحديد المقدار الذي يكون من األفضل فيه تجيير بعض نشاطات المصرف إلى طرٍف خارجي متخصص ضمن تعاقدات 

واضحة يتحمل فيها هذا الطرف المخاطر التشغيلية المحتملة.

المخاطر التشغيلية التي ال يمكن التحكم بها وبالتالي إما القيام بتخفيض مستوى النشاطات التي ينجم عنها مثل هذا النوع 	 

من المخاطر أو حتى إلغائها بالكامل، أو تجيير هذه النشاطات إلى طرٍف خارجي، أو اللجوء إلى شركات التأمين حسب ما 

 هو مناسب.

إدارة المخاطر التشغيلية: 

تحدد سياسات وإجراءات إدارة  المخاطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر محتملة قد تنجم عن ممارسة   

المصرف لنشاطاته المختلفة عن طريق مراقبة  تقرير الحوادث فإن ما يسمى "حوادث تشغيلية" الذي  يكون 

قاعدة بيانات تحدد الحوادث التشغيلية التي هي عادة ناجم عن أخطاء بشرية أو بسبب ضعٍف في اإلجراءات 

الداخلية أو في النظام اآللي أو ناجم عن مؤثرات وعوامل خارجية كالكوارث أو االحتيال. تحدد هذه السياسات

واإلجراءات كيفية حصر وقياس هذه المخاطر والعمل على التأكد من أن هذه المخاطر إما معدومة أو أنها في     

حدها األدنى الممكن تحمله والعمل على اتخاذ كافة االحتياطات الممكنة التي تجنب المصرف هذا النوع من 

المخاطر.

كما ان المصرف يدير مخاطر االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية بإعطاء التعليمات بااللتزام بالقوانين و االنظمة السائدة و 

عن طريق متابعة تقارير قسم االلتزام و التوجيه لمعالجة النقاط الواردة فيها.

مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات

تهدف إدارة مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات إلى دراسة مخاطر أمن المعلومات المتعلقة بمعلومات المصرف    

أو عمالئه أو موظفيه مع تقديم التوصيات المناسبة باإلضافة لتقييم األنظمة والبرامج والخدمات في المصرف 

بشكل دوري وتحديد مستويات الصالحيات عليها حسب كل منصب وظيفي.

لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل

لقد تم إحداث خطة شاملة الستمرارية العمل والتي تتضمن اإلجراءات التي يتوجب على المصرف اتخاذها في حاالت 

الطوارئ وتم تشكيل لجنة من اإلدارة التنفيذية العليا والوسطى إلدارة األزمات وتم تعيين الكادر البشري الواجب تواجده في 

الموقع البديل )المسمى فريق استمرارية العمل( في حاالت الطوارئ وتم تدريبه على العمل الذي يجب أن يقوم به.

ويقوم المصرف بإجراء اختبارات دورية للخطة من قبل فريق استمرارية العمل في المواقع البديلة في حاالت 

الطوارئ حيث أجرى فريق استمرارية العمل اختبار لكل العمليات التي يجب أن تنفذ ولكل البرامج المستخدمة 

في حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد تم تطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.
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القسم األول: لمحة عاّمة
إن استمرار الظروف التي نمر بها أدت إلى زيادة الصعوبات والتحديات التي نتعرض لها، ولكن بالرغم من هذه الصعوبات 

فإن المصرف قد وجد سبل للتأقلم مع كل المستجدات والمتغيرات التي يتعرض لها وتمكن من تحقيق االنجازات التالية على 

الرغم من كل ذلك:

المحافظة على المركز الريادي بالمقارنة مع المصارف الخاصة التقليدية من ناحية مجموع الموجودات وعدد الفروع.	 

التمكن من زيادة االيرادات التي حققها المصرف.	 

المحافظة على نسبة سيولة ممتازة ليبقى المصرف في موقع مميز بين المصارف الخاصة.	 

المحافظة على نسبة عالية لكفاية رأس المال لتبلغ 28.59% كما في 31 كانون األول 2017 علماً أن الحد األدنى لنسب 	 

كفاية رأس المال - حسب متطلبات مصرف سورية المركزي – هو %8.

يظهر الرسم البياني مجموع الموجودات في جميع البنوك التقليدية الخاصة بناًء على اإلفصاحات األولية لتي تم نشرها.

الباب السادس: لمحة عن المؤشرات المالية لعام ٢٠١٧
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التوظيفات الرأسمالية
توزعت اإلضافات الرأسمالية في العام 2017 على فروع المصرف على الشكل اآلتي )مستثنيًة تأثير أي استبعاد تم لجميع 

األصول( علماً أن البيانات المرفقة لتقرير مدقق الحسابات تتضمن تفاصيل أكثر:

اإلضافات الرأسمالية خالل العام 2017 حسب نوع األصلنوع األصل
بآالف الليرات السورية

1,034,092المباني
37,960 تحسينات في المأجور

-الفروغ
623,954 مفروشات ومعدات مكتبية

19,534سيارات
134,321أجهزة الكومبيوتر
71,927 برامج معلوماتية

)4,846(دفعات مسبقة على مصاريف رأسمالية
1,916,942 المجموع
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القسم الثاني:
تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل العام 2017

حقق المصرف في العام 2017 صافي خسارة بلغت 2,094,67 مليون ليرة سورية مقارنة بأرباح بلغت 10,341,74 مليون 

ليرة سورية للعام 2016.

إن استثنينا أثر األرباح/)الخسائر( الناتجة عن تقييم رأس المال والتي تشكل أرباح/)خسائر( غير تشغيلية وغير محققة، 	 

نرى بأن المصرف قد حقق في 2017 أرباح محققة بمبلغ 1,736,93 مليون ليرة سورية مقارنة بأرباح محققة بمبلغ  

1,809,21 مليون ليرة سورية خالل عام 2016.

ازداد إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8,86% بالمقارنة مع عام 2016 بعدما استثنينا أثر األرباح/)الخسائر( الناتجة عن 	 

تقييم رأس المال والتي تشكل أرباح/)خسارة( غير تشغيلية وغير محققة.

بلغت خسارة السهم للعام 2017 مبلغ 37,76 ليرة سورية للسهم الواحد مقارنة بربح بلغ 187,42 ليرة سورية للعام 	 

2016 )هذه الحسبة متضمنًة األرباح/)الخسائر( الناتجة عن تقييم رأس المال( .

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

ازداد مجموع الموجودات بنسبة 6,91% من 234,79 مليار ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016 إلى 251,03 	 

مليار ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017.

ازدادت ودائع الزبائن بنسبة 7,23 % من 185,53 مليار ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016 إلى 198,94 	 

مليار ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017.

ازدادت صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بشكل ملحوظ بنسبة 23,88% بالمقارنة مع نهاية عام 2016.	 

انخفضت حقوق الملكية للمساهمين في المصرف بنسبة 2,58% بالمقارنة مع نهاية عام 2016 ويعود هذا اإلنخفاض الى 	 

الخسائر الناتجة عن تقييم رأس المال و التي تعتبر خسائر غير تشغيلية وغير محققة.

الباب السادس: لمحة عن المؤشرات المالية لعام ٢٠١٧
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القسم الثالث: مصادر التمويل
لقد شكلت ودائع الزبائن مصدر التمويل األساسي لتسليفات وتوظيفات المصرف إذ فاقت 198 مليار ليرة سورية في نهاية عام 

2017 لتمثل حوالي 85,79% من مجموع مصادر التمويل. 

مصادر التمويل
)بآالف الليرات السورية(

2012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31
قيمة التغيير من 
2016 الى 2017

-2,58%6,984,8388,954,16511,257,60217,911,36728,263,75027,533,323حقوق المساهمين

+7,23%70,067,77198,882,564118,170,199138,253,190185,527,087198,943,938الودائع

+13,01%1,919,0763,081,8991,890,9612,713,4854,792,4915,415,786ودائع المصارف

+6,09%78,971,685110,918,628131,318,762158,878,041218,583,328231,893,047المجموع
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القسم الرابع: التوظيفات
توزعت توظيفات المصرف بين التسليفات الممنوحة للزبائن، الودائع مع المصارف المراسلة إضافة إلى بعض االستثمارات 

المالية. 

1- التوظيفات مع المصارف المراسلة

 تتوزع التوظيفات مع المصارف المراسلة على الحسابات الجارية وحسابات الودائع المجمدة آلجال مختلفة. يمكن حصر 

المردود على التوظيفات مع المصارف المراسلة بالفوائد المحصلة على الحسابات المجمدة مع المصارف األجنبية،

وقد توزعت ودائع الزبائن على الشكل التالي:

ودائع الزبائن
)بآالف الليرات السورية(

2012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31
نسبة التغيير من 
2016 الى 2017

-1,42% 39,538,97372,712,76088,146,464103,774,178139,517,264137,532,977ودائع تحت الطلب

+34,45%27,853,09722,425,05924,272,27429,334,02741,408,23955,673,691ودائع ألجل

+24,68%2,675,7003,744,7455,751,4625,144,9854,601,5835,737,270ودائع توفير

+7,23%70,067,77098,882,564118,170,200138,253,190185,527,086198,943,938المجموع 
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حيث انخفضت توظيفات المصرف 13.65% خالل عام 2017 كما هو مبين أدناه بالمقارنة مع 2016 ولكن نسبة كبيرة من 

هذا اإلنخفاض تعود الى اإلنخفاض في أسعار الصرف بين عامي 2016 و 2017، وبالرغم من هذا اإلنخفاض فإن المصرف 

قد حقق عوائد على التوظيفات بمقدار 3.12 مليار ليرة سورية وإن هذه العوائد تفوق إيرادات العام السابق بنسبة %83.05 

وذلك يعود الى قدرة المصرف على التوظيف بنسب فوائد أعلى عن ماكانت عليه في عام 2016.

التوظيفات لدى المصارف 
المراسلة

)بآالف الليرات السورية(
2012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31

نسبة التغيير من 
2016 الى 2017

-26,16%6,629,64710,503,95014,904,98624,564,99437,327,05727,563,136حسابات جارية

-13,65%10,070,31916,004,93514,853,90021,505,79099,900,11186,267,225حسابات ودائع

-17,05%16,699,96626,508,88529,758,88646,070,784137,227,168113,830,361المجموع

37



2- التسليفات المباشرة الممنوحة للزبائن

ازدادت تسليفات المصرف قبل اقتطاع المؤونات و الفوائد المعلقة في 31 كانون األول 2017 بشكل ملحوظ لتصبح حوالي 

54.30 مليار ليرة سورية. وتتوزع هذه التسليفات المباشرة على الحساب الجاري، السندات المحسومة والقروض ذات اآلجال 

المختلفة.

3- التسليفات غير المباشرة

نظراً للصعوبات المفروضة على القطاع اإلقتصادي والتي أدت الى صعوبة في إيجاد مصارف مراسلة لتنفيذ العمليات المتعلقة 

باإلعتمادات المستندية، الحواالت و الكفاالت الخارجية، فإن جميع ماذكر أدى الى إنخفاض التسليفات غير مباشرة خالل 

السنوات الماضية:

التسليفات الممنوحة للزبائن
)بآالف الليرات السورية(

2012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31
نسبة النغيير من 
2016 الى 2017

-9,54%8,320,7516,795,8967,360,5977,978,0486,592,8375,964,030حسابات جارية مدينة

+25,54%19,782,44022,945,44428,001,60238,034,80538,390,63748,193,896قروض وسلف

-34,50%2,421,503932,237250,113147,685211,718138,669سندات محسومة

+20,14%30,524,69430,673,57735,612,31246,160,53845,195,19254,296,595المجموع
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الكفاالت واإلعتمادات 
المستندية

)بآالف الليرات السورية(
2012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31

نسبة النغيير من 
2016 الى 2017

-9,73%13,310,84517,969,94015,303,89219,941,45025,643,74723,147,699الكفاالت

---581,831389,747730,473275,203اإلعتمادات المستندية

-9,73%13,892,67618,359,68716,034,36520,216,65325,643,74723,147,699المجموع

القسم الخامس: المصاريف
بلغت المصاريف األساسية حوالي 8.7 مليار ليرة سورية خالل عام 2017.

وقد شكلت الفوائد المدفوعة جزءاً كبيراً من المصاريف لتبلغ حوالي 2.6 مليار ليرة سورية لتمثل حوالي 29.6% من مجموع 

المصاريف األساسية، و بلغت الرواتب و األجور و ملحقاتها 3.7 مليار ليرة سورية لتمثل حوالي 42.63% من مجموع 

المصاريف األساسية.

المصاريف األساسية
)بآالف الليرات السورية(

201220132014201520162017
نسبة النغيير من 
2016 الى 2017

+42,31%1,539,3181,508,3571,609,8701,550,8961,802,6132,565,265الفوائد المدفوعة

+20,79%1,086,6331,314,7341,389,7012,320,7473,059,8983,695,980الرواتب واألجور وملحقاتها

+37,35%278,999223,113207,790292,253353,513485,543اإلستهالكات

المؤونات

)مستثنيتاّ مؤونة ضريبة الدخل(
1,847,5161,532,614924,6191,332,186758,099225,749%70,22-

+7,04%486,423713,866899,4091,120,2451,585,7131,697,298المصاريف اإلدارية والتشغيلية *

+14,68%5,238,8895,292,6845,031,3896,616,3277,559,8368,669,835المجموع
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* تتضمن اإليجارات، مصاريف االتصاالت والكهرباء والمحروقات، مصاريف الصيانة والقرطاسية إضافة إلى مصاريف 

االستشارات والسفر.

االعتماد على الموردين

يقوم المصرف بتنويع اعتماده على موردي الخدمات واألصول وكافة المستلزمات المصرفية بأكبر قدر ممكن، بينما يتم 

التعامل مع بعض األطراف المعينة محلياً وخارجياً لخصوصية تلك الخدمات ولضرورات العمل المصرفي والحرص على 

الحصول على أفضل الخدمات الممكنة.  

تتضمن تلك األطراف الموردين التاليين:

شركة CSC والتي تقوم بتزويدنا بخدمات الصراف اآللي.	 

شركة SAB والتي جهزت المصرف بنظامه المعلوماتي والتي تقوم على تطويره مع حركة نمو المصرف وازدياد وتيرة 	 

العمل.

أتعاب مدققي الحسابات

بلغت أتعاب مدققي الحسابات للمصرف خالل عام 2017 مبلغ 40,000,000 ليرة سورية كما بلغت أتعاب مدققي الحسابات 

للشركة التابعة مبلغ 1,200,000  ليرة سورية.

تبرعات المصرف خالل العام

بلغت التبرعات خالل العام مبلغ 23,501,875 ليرة سورية.

القسم السادس: اإليرادات
توزعت إيرادات المصرف بشكل أساسي بين الفوائد المحققة من الزبائن والمصارف، والعموالت على مختلف العمليات 

المصرفية، باإلضافة لألرباح الناجمة عن عمليات القطع وتقييم العمالت األجنبية. 

بلغت إيرادات الفوائد 8,94 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 33.94% عن العام 2016، وبلغت إيرادات العموالت 1,93 

مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 19,32% عن عام 2016.
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اإليرادات
)بآالف الليرات السورية(

2012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31
نسبة النغيير من 
2016 الى 2017

+33,94%3,127,9242,862,0873,234,9574,788,6686,673,9838,939,116إيرادات الفوائد

+19,32%655,5051,148,1201,191,7651,745,9011,624,1001,937,920إيرادات العموالت

صافي أرباح العمليات المالية 

)مستثنيتاّ تأثير تقييم مركز القطع 

البنيوي(

282,550495,961497,257728,6681,383,939911.428%34,14-

+21,76%4,065,9794,506,1684,923,9797,263,2379,682,02211,788,464المجموع
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الباب السابع:البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١٧
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بنك بيمو السعودي الفرنسي
شركة مساهمة مغفلة سورية عامة

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2017
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الباب الثامن: الخطة المستقبلية للمصرف

يسعى بنك بيمو السعودي الفرنسي المحافظة على مستوى أدائه وعلى ميزته التنافسية ليكون البنك المفضل لدى جميع 

السوريين من خالل تحقيق رؤيا المصرف باالعتماد على الخطة المستقبلية كاآلتي:

المحافظة على الحصة السوقية لبنك بيمو السعودي الفرنسي وتوسيع قاعدة العمالء.	 

السعي للبحث عن قنوات استثمارية جديدة.	 

االستمرار بمنح القروض والتسهيالت لكافة القطاعات االقتصادية.	 

تعزيز دور الخدمات المصرفية االلكترونية والعمل على ابتكار منتجات جديدة.	 

الحفاظ على هوية المصرف المميزة.	 

المحافظة على الموظفين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية.	 

توطيد العالقة مع مساهمي المصرف واألطراف ذوي العالقة والمحافظة على مصالحهم.	 

االستمرار بدعم مشاريع المسؤولية االجتماعية المساهمة ببناء مجتمع أفضل.	 

السعي لتوسيع شبكة الفروع من خالل زيادة عدد الفروع الحالية وإعادة فتح فروع مغلقة.	 
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