
التقـــــــــــــــريـــــــر
الســـــــــــــــــــنوي
للمســــــاهـمـيـن
للعـــــــــام  2021

الهــيئـــة العامـــــة
الســــــــــــــنــويـــــة
المنعقدة بتــــاريــخ

30 آب 2022



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  022021

المحتويات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة

لمحة شاملة عن بنك بيمو السعودي الفرنسي  ش.م.س.ع

منتجات وخدمات بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

الحوكمة لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي  ش.م.س.ع

لمحة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

االلتزام بالحوكمة  وآلية عمل مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهامها وعدد اجتماعاتها

استقاللية المجلس

معايير االستقاللية المعتمدة

تعارض المصالح

التعامل مع األطراف ذوي العالقة

اإلفصاح و الشفافية

أهم اإلفصاحات واألحداث الجوهرية  لعام 2021

عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى

سياسات التعويضات والمكافآت المعتمدة

إقرارات مجلس اإلدارة

04

05

05

07

10

10

12

13

16

16

17

17

17

17

18

19

19



03

هيكلية رأسمال البنك

ملكّية األسهم لكبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة

تطّور سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي

لمحة تعريفية عن أعضاء اإلدارة الّتنفيذية لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي

الموارد البشرّية لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي

سياسات العمل واألخالقّيات

المفهوم الجوهري لميثاق األخالق والسلوك

الكادر البشري

المسؤولية االجتماعّية في عام 2021

إدارة المخاطر

خّطة استمرارية العمل

الّتحليل المالي

الخّطة المستقبلية للبنك

توّزع الصرافات اآللية

عناوين بنك بيمو الّسعودي الفرنسي ش.م.س.ع

توّزع شبكة الفروع

20

20

21

24

27

28

28

28

31

34

41

43

52

53

56

58



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  042021

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات الّسّيدات والّسادة مساهمي بنك بيمو السعودي الفرنسي المحترمين

سنٌة مضت واإلنجازات مستمّرة، ونتائج  البنك هي أكبر دليل على ذلك.

بدايــًة، أودُّ باســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرّحــب بكــم، شــاكرًا تلبيــة دعوتنــا لحضــور هــذا االجتمــاع. واســمحوا لــي أن 

أضــع بيــن أيديكــم تقريــر مجلــس اإلدارة الّســنوي للمســاهمين لســنة 2021 والــذي يبّيــن الّنتائــج الماليــة وأعمــال البنــك ونشــاطاته 

وإنجازاتــه علــى مختلــف األصعــدة.

علــى الّرغــم مــن الّتحديــات االقتصاديــة الجّمــة التــي اّتســمت بهــا ســنة 2021 والتــي أّثــرت علــى اقتصاديــات دول العالــم بأســره، 

ــك  ــون البن ــأن يك ــتمر ب ــاده ليس ــذي ق ــة وال ــات الّرقمي ــعه بالخدم ــغيليًا وتوّس ــارع تش ــّوه المتس ــى نم ــة إل ــم إضاف إّلا أّن مصرفك

الّتقليــدي الخــاص األكبــر فــي ســورية، شــهد توّســعًا علــى الّصعيــد االســتراتيجي أفقيــًا وعموديــًا خــالل العــام 2021 مــن خــالل: 

- أفقّيًا قيام البنك في 29 آذار 2021 بشراء حّصة من بنك االئتمان األهلي ) اي.تي.بي( ش.م.م.ع ) عوده سابقًا(.

- وعمودّيًا تجاه القّطاع المالي غير المصرفي من خالل:

• قيــام البنــك فــي شــراء كامــل األســهم التــي يملكهــا بنــك عــودة ش.م.ل فــي الّشــركة الّســورية العربيــة للّتأميــن المســاهمة 

المغفلــة الخاّصــة.

ــم قــروض  ــي 2021 بهــدف تقدي ــل األصغــر فــي 25 تشــرين الثان • اإلعــالن عــن إطــالق مصــرف بيمــو الســعودي الفرنســي للّتموي

تشــغيلية بقيمــة متناهّيــة الّصغــر ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن صغــار المنتجيــن وأصحــاب األعمــال الّصغيــرة لتنفيــذ مشــاريعهم 

التــي يطمحــون بإنشــائها وتطويــر ورشــاتهم وأعمالهــم وذلــك انطالقــًا مــن إيمــان بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ش.م.س.ع 

بتفعيــل دوره مــن خــالل رفــد المؤّسســات الّصغيــرة والمتوّســطة الّناشــئة لتنعكــس نتائجهــا بشــكل إيجابــي علــى عجلــة 

االقتصــاد.

أّمــا بالّنســبة إلنجــازات البنــك الماليــة للعــام 2021، فُتظهــر البيانــات الماليــة الُمنتهيــة بتاريــخ 2021/12/31 مقارنــًة مــع البيانــات 

الماليــة لعــام 2020 بعــض الّنتائــج التاليــة:

ــاح  ــة بأرب ــورية مقارن ــرة س ــون لي ــت   7,696.12 ملي ــة بلغ ــًا محّقق ــام 2021 أرباح ــي ع ــي ف ــعودي الفرنس ــو الس ــك بيم ــق بن - حّق

محققــة بلغــت766.63  مليــون ليــرة ســورية خــالل العــام 2020 )بعــد أن اســتثنينا أثــر األربــاح الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال والتــي 

تشــّكل أربــاح غيــر تشــغيلية وغيــر محّققــة(.

- بلغــت أربــاح الّســهم للعــام 2021 مبلــغ  991.80 ليــرة ســورية للّســهم الواحــد مقارنــة بأربــاح بلغــت 431.34 ليــرة ســورية للعــام 

2020 ) هــذه الحســبة متضّمنــة األربــاح الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال(.

- ازداد مجمــوع الموجــودات بنســبة  129.05% مــن 655.41 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 إلــى  1,501.20   مليــار 

ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021.

 - ازدادت ودائــع الّزبائــن بنســبة 106.76%  مــن 533.85 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 إلــى  1,103.80  مليــار ليــرة 

ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021.

- ازداد صافي الّتسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة  103.16%  بالمقارنة مع نهاية عام 2020.

- ازدادت حقوق الملكية للمساهمين في البنك بنسبة  134.44%  بالمقارنة مع نهاية عام 2020 .

ــا خــالل الفتــرة القادمــة فسيســتمر بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي بالعمــل بشــكل حثيــث لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا، كمــا  أّم

وســنواصل إكمــال رؤيــة البنــك  مــن خــالل تعزيــز انتشــاره وتوســيع شــبكة فروعــه لتقديــم الحلــول المصرفيــة المناســبة لعمالئنــا 

وتطويــر كوادرنــا وغــرس أفضــل الممارســات المهنّيــة لديهــم مــن خــالل ترســيخ قيــم ورؤيــة البنــك لديهــم. إضافــًة إلــى العمــل 

الــّدؤوب علــى تعزيــز مســاهمة البنــك فــي المســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل نشــاطات ومبــادرات مدروســة  وفّعالة فــي المجتمع.

ختامــًا، أتوّجــه بالّشــكر إلــى جميــع مســاهمينا وعمالئنــا علــى دعمهــم وثقتهــم الّدائمــة بالبنــك، كمــا وأتقــّدم بجزيــل الّشــكر 

لمصــرف ســورية المركــزي والجهــات الّرقابيــة علــى جهودهــم التــي يبذلونهــا لتجــاوز الّظــروف االســتثنائية وتداعياتهــا لحمايــة 

ــة  ــي تأدي ــم ف ــا لتفانيه ــة موظفين ــم لكاف ــا الّدائ ــا وامتنانن ــى تقديرن ــد عل ــع الّتأكي ــي، م ــاد الوطن ــي واالقتص ــاع المصرف القّط

ــج واإلنجــازات. ــا الّدائــم فــي تحقيــق أفضــل الّنتائ ــن حرصن واجباتهــم، مؤّكدي

كمــا ختمــُت كلمتــي الّســنة الفائتــة بــأّن األمــل بالعمــل، فإّننــا باقــون علــى الّطريــق هــذه، وحدودنــا ســتظّل الّســماء وســنحلم 

ونحّقــق المزيــد والمزيــد مــن اإلنجــازات وكمــا عاهدناكــم بإكمــال مســيرتنا الّرياديــة فــي الّســوق الّســورية، فإّننــا اليــوم مجــددًا 

نقــول بأّننــا نطمــح ألن نكــون أول بنــك ســوري يفتــح فروعــًا خــارج أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 

وإلى مزيد من الّتقّدم والّنجاح واالزدهار.
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بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي هــو شــركة مســاهمة مغفلــة عاّمــة مســّجلة فــي الّســجل الّتجــاري رقــم 13901 بتاريــخ 29 كانــون 

األول 2003 وفــي ســجل المصــارف تحــت الرقــم 8 .  يقــع مركــزه الّرئيســي فــي بنــاء مجّمــع الّشــام، صالحيــة، دمشــق، ســورية.

باشــر البنــك أعمالــه فــي 4 كانــون الثانــي 2004 بغــرض القيــام بتقديــم الخدمــات المصرفيــة مــن خــالل شــبكة تكّونــت تدريجيــًا 

مــن:

- ســبعة وأربعــون فرعــًا ومكتبــًا موّزعيــن علــى غالبيــة المحافظــات الّســورية، ســبعة فــروع ومكاتــب منهــا تــّم إغالقهــا مســبقًا 

بشــكل نهائــي وهــي )البرامكــة، الّطليانــي، المالكــي، مكتــب الّشــام ســيتي ســنتر، مكتــب الموغامبو)نيــو مول-حلــب(، حمــص 

الرئيســي، مكتــب مرفــأ طرطــوس(.

ــّم إيقــاف العمــل مؤّقتــًا فــي اثنــا عشــر  ــة العربيــة الســورية، ت - نتيجــة الّظــروف التــي شــهدتها بعــض المناطــق فــي الجمهوري

ــر  ــا، حلــب المدينــة، حلــب المحافظــة، إدلــب، حلــب الّشــيخ نجــار، الحســياء، درعــا، القنيطــرة، دي فرعــًا وهــي )عــدرا، دومــا، صحناي

الــزور، الرقــة(.

ــاح فــرع عــدرا، فرعــي المحافظــة والّشــيخ نجــار فــي محافظــة حلــب، وفــرع  ــا بإعــادة افتت ــا، قمن ــا فــي خدمــة زبائنن - ســعيًا مّن

ــة  ــة البني ــك بعــد الّتأكــد مــن زوال األســباب لتوّقفهــم عــن العمــل والّتأكــد مــن جاهزّي ــا وذل حســياء وفــرع درعــا وفــرع صحناي

ــة. ــة الّضروري ــع األنظم ــة وجمي الّتحتي

يمتلــك بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي اســتثمارات فــي شــركات تابعــة حســب الجــدول التالــي، حيــث تــم دمــج القوائــم الماليــة 

للّشــركات الّتابعــة مــع القوائــم الماليــة للبنــك:

تجــدر اإلشــارة  إلــى عــدم وجــود أّيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمّتــع بهــا الّشــركة وال أي مــن منتجاتهــا. كمــا أّن البنــك يقــوم 

بتطبيــق جميــع قــرارات مصــرف ســورية المركــزي بهــذا الخصــوص. 

كما لم يطلب البنك الحصول على شهادة آيزو لمعايير الجودة الّدولية.

لمحة شاملة عــن بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

المؤسسات الّتابعة للبنك

االمتيــازات الحكوميــة والقــرارات الّصــادرة عــن الحكومــة والمنظمــات الّدوليــة 
ــة ــودة الّدولي ــر الج ومعايي

نسبة المساهمةطبيعة عملهااسم الشركة

 شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية

المساهمة المغفلة الخاّصة
%74.67شركة وساطة مالية

%47.00مصرفبنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع

 شركة أهلي ترست كابيتال المحدودة

المسؤولية
%47.00شركة وساطة مالية

 شركة مصرف بيمو السعودي الفرنسي

للّتمويل األصغر
%45.00تمويل أصغر
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تجدر اإلشارة إلى عدم وجود أي عمليات جوهرية ذات طبيعة غير متكّررة خالل عام 2021.

تقــوم إجــراءات الّضبــط الّداخلــي المطّبقــة فــي البنــك علــى مجموعــة مــن الضوابــط الّرقابيــة الّتوجيهيــة والوقائّيــة والكشــفّية 

ــات البنــك وذلــك لتخفيــض المخاطــر التــي قــد يتعــرض  والّتصحيحيــة. حيــث أّن تعزيــز إجــراءات الّضبــط الّداخلــي ُيعــدُّ مــن أولوّي

لهــا إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، مــع الّتنويــه إلــى أّن إدارة البنــك تعمــل بشــكل مســتمر علــى متابعــة ومعالجــة تنفيــذ توصّيــات 

الجهــات الّرقابيــة والوصائّيــة بهــذا الخصــوص.

لم يتم فرض عقوبات أو جزاءات لها تأثير جوهري على البنك.

يســعى بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي للمحافظــة علــى مســتوى أدائــه مــن خــالل تقديــم الخدمــات والحلــول المصرفيــة 

المتنّوعــة لألفــراد والّشــركات بكفــاءة عاليــة، ويحافــظ البنــك علــى ميزتــه الّتنافســية والتــي تكمــن فــي تغطّيتــه الواســعة 

ــو  ــك بيم ــداف بن ــتراتيجية وأه ــّور اس ــا وتتمح ــات. كم ــي المحافظ ــة ف ــه الموّزع ــالل فروع ــن خ ــورية م ــات الّس ــة المحافظ لغالبي

الســعودي الفرنســي بزيــادة حّصتــه الّســوقية، الّتحــّول الّرقمــي وتحســين الكفــاءة.

أن نكون البنك األول لجميع الّسوريين. 

أن نلتــزم بتلبيــة حاجــات زبائننــا وتخّطــي توّقعاتهــم والّســعي إلــى زيــادة حقــوق مســاهمينا وتحســين ظــروف موظفينــا 

المعيشــية، والمســاهمة بشــكل فّعــال فــي تنميــة بلدنــا اقتصاديــًا واجتماعيــًا.

 Integrity الّنزاهة -

 Conservatism الّتحفظ -

 Confidentiality الّسرية -

 Social Responsibility المسؤولية االجتماعية -

 Excellence and Professionalism االمتياز واالحتراف -

اآلثار المالية للعمليات ذات الّطبيعة غير المتكررة:

نتائج الّتقييم الّسنوي لفعالّية إجراءات الّرقابة الّداخلية للبنك:

العقوبات والجزاءات المفروضة على البنك ذات الّتأثير الجوهري:

استراتيجيتنا: 

رؤيتنا:

رسالتنا:

قيمنا:



07

ــة  ــى تلبيــة احتياجــات العمــالء المصرفي يقــّدم البنــك مجموعــة متنّوعــة ومتكاملــة مــن المنتجــات والخدمــات التــي تهــدف إل

كافــًة وتتضمــن:

- الحسابات بأنواعها )جاري ،توفير، ودائع ألجل (، الودائع المصرفية.

- الحّواالت .

- بطاقات الّصراف اآللي.

- الّشيكات.

- صناديق األمانات.

- توطين الّرواتب.

- توطين فواتير الهاتف الخليوي.

- كشف حساب/ شهادة مصرفية

- الّتسهيالت المباشرة : قروض وسلف .

- الّتسهيالت الغير مباشرة : كفاالت مصرفية ، بوالص.

- خدمات بالّتعاون مع سوق دمشق لألوراق المالية تتضّمن:

ــن  ــه م ــاباته وملكيات ــة حس ــى كاف ــالع عل ــن االّط ــتثمر م ــن المس ــى تمكي ــدف إل ــي ته ــي: والت ــة االلكترون ــعار الملكّي ــة إش • خدم

ــوق. ــي للّس ــع االلكترون ــالل الموق ــن خ ــة م ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــي س ــة ف ــة الُمدرج األوراق المالي

• خدمة الّتحويالت المستثناة من الّتداول:

أ- الّتحويــالت اإلرثّيــة: والتــي تهــدف إلــى تمكيــن المســتثمر )أو ورثتــه أو الّنائــب عــن الغيــر( مــن تحويــل ملكياتــه مــن األوراق الماليــة 

المدرجــة فــي الســوق مــن خــالل البنــك.

ب- الّتحويالت العائلية التي تتم بين األصول والفروع حتى الّدرجة الّثانية وما بين األزواج واألخوة.

ج- الّتحويــالت مــن الجهــات الّدينيــة أو الخيريــة أو االجتماعيــة أو اإلنســانية المســّجلة لــدى الجهــات الّرســمية إلــى األشــخاص 

الّطبيعييــن واالعتبارييــن المشــمولين بأعمالهــا، وذلــك بموجــب قــرار مــن مجلــس اإلدارة.

- الخدمات المصرفية االلكترونية بأنواعها:

.E-Banking خدمة البنك االلكترونية على الموقع •

.USSD خدمة •

.BBSF Mobile خدمة •

.)Mini KYC( الحساب الّرقمي ذو االجراءات المبّسطة •

• تسديد فواتير الّشركة الّسورية للمدفوعات.

• تسديد فواتير االنترنيت.

.QR. من خالل رمز االستجابة السريعة BBSF خدمات الّدفع االلكتروني عن طريق تطبيق •

.BBSF الّتحويل بين الحسابات لألفراد عن طريق تطبيق •

• تسديد فواتير الموبايل للخطوط المسبقة والّلاحقة الّدفع.

كمــا وينــدرج تحــت إطــار المنتجــات والخدمــات المصرفّيــة كافــة أنــواع الّتســهيالت االئتمانيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة، القــروض 

والّســلف والتــي تضــم:

- القــرض الّســكني: قــّدم البنــك القــرض الّســكني ســعيًا منــه  فــي توفيــر الفرصــة لعمالئــه المتــالك منــزل جديــد فــي ســورية 

وبشــروط ميّســرة.

الّتسهيالت االئتمانية المباشرة لألفراد )التجزئة( 

منتجات وخدمات
بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع
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- قرض اإلكساء: طرح البنك قرض اإلكساء ضمن برنامج القروض الّسكنية لتلبية احتياجات العمالء بإكساء منازلهم.

- القرض الّسكني للمغتربين: والذي ُيتيح للّسوريين المغتربين امتالك منزل في سورية من خالل شروط مّسهلة.

ــول  ــراء األص ــالل ش ــن خ ــا م ــم أو تطويره ــيع أعماله ــي توس ــّرة ف ــن الح ــاب المه ــم أصح ــاهم بدع ــذي يس ــي وال ــرض المهن - الق

ــائها. ــة وإكس ــارات الّتجاري ــراء العق ــل أو ش ــال العام ــل رأس الم ــة أو تموي الّثابت

- القــرض الّشــخصي والــذي يهــدف إلــى تمويــل االحتياجــات الّشــخصية للعمــالء ســواء كانــت رواتبهــم موّطنــة لــدى البنــك أو غيــر 

موّطنة.

- الّسلفة على الّراتب والتي تستهدف العمالء الذين قاموا بتوطين رواتبهم لدى البنك.

ــة،  ــة، االلكترونّي ــة )المنزلّي ــتهالكّية المختلف ــيط األدوات االس ــن تقس ــك م ــن البن ــة زبائ ــن كاف ــذي يمّك ــتهالكي وال ــرض االس - الق

المفروشــات ...( عــن طريــق مجموعــة مــن صــاالت البيــع والّشــركات التــي قــام البنــك بالّتعاقــد معهــا.

- القــرض االســتهالكي بالّتعــاون مــع الّســورية للّتجــارة والــذي ُيتيــح لموظفــي القّطــاع العــام تقســيط كافــة األدوات االســتهالكّية 

)المنزلّيــة، االلكترونّيــة، المفروشــات...( عبــر منافــذ الّســورية للّتجــارة وبشــروط ميّســرة.

- القــرض الّتعليمــي والــذي ُيتيــح لطــّلاب الجامعــات الخاّصــة ســداد القســط الجامعــي علــى دفعــات شــهرية مــن خــالل تعــاون 

البنــك مــع مجموعــة مــن الجامعــات الخاّصــة.

- قــرض الّســيدات والــذي يقــّدم الّدعــم للّســّيدات فــي كافــة المجــاالت المهنّيــة لتطويــر أعمالهــم وذلــك بشــروط مســّهلة ومزايــا 

عديدة.

- قرض الّترميم والذي ُيتيح لزبائن البنك ترميم عقاراتهم المتضّررة سواء كانت سكنّية أو صناعّية أو تجارّية.

- قــرض الّطاقــة البديلــة والــذي يهــدف إلــى تمويــل كافــة أشــكال الّطاقــة البديلــة المســموح بهــا )طاقــة شمســّية، طاقــة الّريــاح.. 

وغيرهــا( بشــروط تفضيلّيــة ونســبة تمويــل تصــل لحــد 100% وذلــك بالّنســبة لألفــراد والمؤّسســات الّصغيــرة والمتوّســطة وذلــك مــن 

خــالل مجموعــة مــن المّورديــن.

ــاء،  ــن )أطب ــات م ــروض  للّنقاب ــم ع ــالل تقدي ــن خ ــك م ــع وذل ــن المجتم ــريحة م ــر ش ــة أكب ــدف لتلبي ــذي يه ــات وال ــرض الّنقاب - ق

ــة . ــا تفضيلّي ــروط ومزاي ــن( وبش ــة، محامي صيادل

والتــي تهــدف إلــى دعــم المشــاريع وتوســيع نطــاق عملهــا وتطويرهــا لمــا لهــا مــن أهمّيــة فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد ضمــن 

ــة والخدمّيــة وذلــك مــن خــالل كافــة القّطاعــات الّزراعّيــة والّصناعّيــة والّتجارّي

- تمويل احتياجات العمل.

- تمويل شراء اآلالت والمعّدات.

- تمويل شراء عقار تجاري.

- تمويل إكساء عقار تجاري.

- الّتسهيالت الّنقدية قصيرة األجل: ومنها الحساب الجاري المدين، سندات ألمر البنك، قروض قصيرة األجل.

- الّتســهيالت الّنقديــة طويلــة األجــل: ومنهــا قــروض تجارّيــة وصناعّيــة واســتثمارّية مــن عــام إلــى ثمانيــة أعــوام، حســم الّســندات 

الّتجارية. 

- الكفاالت: أّولية، نهائية، كفاالت دفع، كفاالت سلفة.

- االعتمادات: اعتماد عند الّطلب باإلضافة إلى اعتماد مؤّجل الّدفع. 

- البوالص: بوالص برسم الّتحصيل وبوالص مؤّجلة الّدفع.

الّتسهيالت االئتمانية المباشرة للمؤسسات الّصغيرة والمتوسطة: 

الّتسهيالت االئتمانية المباشرة للّشركات والمؤّسسات وتتضّمن:

الّتمويل الّتجاري والذي يقّدم حزمة من الّتسهيالت غير المباشرة تتضّمن:
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يتوّلــى إدارة بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي مجلــس إدارة يتألــف مــن تســعة أعضــاء، يتــم انتخابهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة 

ــن  ــوازن م ــٌج مت ــا مزي ــس إدارتن ــّكل مجل ــواًل. ُيش ــذة أص ــة الّناف ــن واألنظم ــريعات والقواني ــك والّتش ــي للبن ــام األساس ــق الّنظ وف

ــة. ــتراتيجية الكافي ــة االس ــة والّرؤي ــة المالي ــرات والمعرف ــاءات والخب الكف

مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي

لمحة تعريفّية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الّسيد بسام معماري - رئيس مجلس اإلدارة

الّسيد فريد الخوري - نائب رئيس مجلس اإلدارة

- سوري الجنسّية، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال. 

- يتمّتع بخبرات وكفاءات مهنّية عالّية في مجال األعمال الّتجارية والمالّية.

- الّتطوير العقاري - برج سكايا المنّفذ بأعلى المواصفات الفنّية وبعلو 33 طابقًا.

- رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع منذ 29 حزيران 2020.

- رئيس مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي )اي تي بي( منذ شهر أيلول 2021.

- رئيس مجلس إدارة شركة بيمو السعودي الفرنسي المالّية  منذ شهر أيلول 2020. 

- مدير عام شركة معماري للمالحة.

- مؤّسس الّشركة الهندسّية لألوتاد.

- عضو غير مستقل، تّم إعادة انتخابه في اجتماع الهيئة العامة الُمنعقد في 30 أيار 2019.

- ســوري الجنســّية، حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بالدويــن بــاالس، الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

- يتمّتع بخبرة عملية في القّطاعات اإلنتاجية والّزراعية، باإلضافة إلى خبرته الواسعة في إدارة األعمال.

- نائب رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي منذ تاريخ 30 أيلول 2020.

- مدير عام شركة التنمية الزراعية.

- عضو مجلس إدارة ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي في بنك االئتمان األهلي منذ شهر أيلول 2021.

- عضو غير مستقل، تّم إعادة انتخابه في اجتماع الهيئة العامة الُمنعقد في 30 أيار 2019

الحوكمة
لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع
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الّدكتور رياض عبجي - عضو مجلس اإلدارة

الّسيد هيثم الفرا - عضو مجلس إدارة

الّسيدة فاتنه اللحام - عضو مجلس إدارة

الّسيدة منى سمية بجق - عضو مجلس إدارة

- ســوري الجنســّية، حائــز علــى شــهادة الّدكتــوراه فــي علــوم االقتصــاد مــن جامعــة ليــون لوميــار، وماجســتير فــي إدارة 

. IX األعمــال مــن جامعــة باريــس

- حائــز أيضــًا علــى إجــازة فــي حقــوق األعمــال مــن جامعــة باريــس اســاس،  باإلضافــة إلــى برنامــج إدارة الّتطــور مــن مدرســة 

هارفــرد لألعمــال.

- لديه خبرة  واسعة في إدارة المصارف واألعمال الّتجارية.

- رئيس مجلس إدارة بنك بيمو ش.م.ل وبيمو أوروبا في لوكسمبورغ.

- عضو غير مستقل، تّم إعادة انتخابه في اجتماع الهيئة العامة الُمنعقد في 30 أيار 2019.

- ســوري الجنســّية، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الهندســة المدنّيــة وبكالوريــوس فــي الهندســة الصناعّيــة مــن جامعــة 

هيوســتن، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســان تومــاس فــي الواليــات المّتحــدة 

األمريكيــة.

ــارة  ــاري وتج ــر العق ــي الّتطوي ــنة ف ــرة س ــة عش ــة، وخمس ــّية وإدارّي ــرة هندس ــنة خب ــن س ــة وثالثي ــن خمس ــر م ــه أكث - لدي

العقــارات.

- يعمل على إدارة المشاريع الهندسّية ودراستها واإلشراف على تنفيذها.

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

- عضو مستقل، تّم إعادة انتخابه في  اجتماع الهيئة العامة الّمنعقد في 30 أيار 2019.

- ســورّية الجنســّية، حاصلــة علــى عــّدة شــهادات فــي مجــال القيــادة واإلدارة مــن كنــدا والمملكــة المّتحــدة، لديهــا خبــرة  

فــي إدارة المشــاريع والّتدريــب و الّتأهيــل.

- مديــر إقليمــي ســابق للمشــاريع فــي المجلــس الّثقافــي البريطانــي وكبيــرة مدربيــن معتمــدة مــن المجلــس الّثقافــي 

البريطانــي ومؤّسســة ســبرينج بــورد البريطانــي.

- عضو مستقل، تّم  إعادة انتخابها في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.

- سورّية الجنسّية، حاصلة على إجازة في العلوم االقتصادية من جامعة القّديس يوسف في بيروت. 

- لديها خبرة واسعة في إدارة المؤّسسات الغير الّربحية، باإلضافة إلى خبرتها في األعمال الّتجارية.

- عضو مجلس إدارة ومعاون المدير العام في شركة بالتفورم 39 الّتجارية.

- عضو مستقل، تّم إعادة انتخابها في اجتماع الهيئة العامة الُمنعقد في 30 أيار 2019.



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  122021

الّسيدة صونيا خانجي - عضو مجلس إدارة

الّسيد رامز جروه - عضو مجلس إدارة

الّسيد عمار البردان - عضو مجلس إدارة

- ســورّية الجنســّية، حائــزة علــى شــهادة فــي العلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة القّديــس يوســف فــي بيــروت، وعلــى  دبلوم 

مــن أكاديميــة ليــون في فرنســا.

- شغلت منصب أستاذة في االقتصاد وعلم االجتماع.

- تتمّتع بكفاءات مهنية متميزة.

- تشغل منصب مدير في شركة خانجي الّتجارية.

- شريك في شركة سرمدي المحدودة المسؤولية.

- عضو مجلس إدارة سابق ورئيسة  لجنة سّيدات األعمال في غرفة تجارة دمشق ألربع دورات متتالّية.

- عضــو مؤّســس فــي رابطــة المســتثمرات العــرب فــي القاهــرة، عضــو استشــاري فــي لجنــة وضــع االســتراتيجية الوطنيــة 

للّتنميــة الوطنّيــة المســتدامة.

- عضو مستقل، تم انتخابها في اجتماع الهيئة العامة الُمنعقد بتاريخ 30 أيار 2019.

- ســوري الجنســّية، حائــز علــى بكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائّيــة مــن جامعــة ماغيــل )McGill(، كنــدا، حاصــل علــى 

.)University of Chicago( ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة شــيكاغو

- شريك ومدير عام في شركة OPTS  وشركة حبيب جروه وأوالده.

- يتمّتع بخبرة هندسية وإدارية.

- عضو مستقل، تّم  انتخابه في اجتماع الهيئة العامة الُمنعقد في 30 أيار 2019.

- ســوري الجنســّية، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الهندســة المدنّيــة مــن جامعــة أوهايــو، وشــهادة ماجســتير فــي 

الهندســة المدنيــة مــن جامعــة دايتــون، أوهايــو، الواليــات المّتحــدة األمريكيــة. 

- لديه خبرة واسعة  في المجال الّتجاري والقّطاع المصرفي والهيكلّية المالّية على الّصعيد الّدولي.

- يتمّتع بخبرة هندسّية وإدارية ومصرفّية.

- مدير عام/ عضو مجلس إدارة في شركة البردان لالستيراد والّتصدير.

- رئيس مجلس إدارة في شركة سيداكو.

- نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ عام 2014 لنهاية عام 2020.

- عضو مستقل، تّمت الموافقة على تعيينه في اجتماع الهيئة العامة الُمنعقد بتاريخ 13 كانون الثاني 2021.

االلتزام بالحوكمة وآلّية عمل مجلس اإلدارة

يلتــزم البنــك بتطبيــق قواعــد الحوكمــة الّســليمة والتــي ُتعتبــر مــن أهــّم متطلبــات اإلدارة الفّعالــة لمــا لهــا مــن أثــر فّعــال فــي 

حمايــة حقــوق المودعيــن والمســاهمين وحمايــة مصالحهــم.

وفيما يلي بعض الّنقاط عن التزام مجلس اإلدارة لمراعاة بنود الحوكمة الّسليمة:

- الحقــًا لتشــكيل المجلــس لّلجــان المنبثقــة عنــه مــع مراعــاة الّشــروط المطلوبــة لتشــكيل كل لجنــة، ووضــع ميثــاق عمــل لــكّل 

منهــا مبّينــًا فيهــا صالحّياتهــا ومســؤولّياتها. التزمــت معظــم الّلجــان خــالل العــام بتحقيــق عــدد االجتماعــات المطلوبــة منهــا، 

وقّدمــت كل لجنــة إلــى مجلــس اإلدارة تقريــرًا متضمنــًا أهــم مناقشــاتها وتوصّياتهــا. 
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الّلجان الُمنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهامها وعدد اجتماعاتها

ــر الّتنفيذييــن. عــدد أعضــاء المجلــس المســتقّلين هــو ســّتة أعضــاء مــن أصــل  - إّن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــم مــن األعضــاء غي

ــذي.  ــس الّتنفي ــس اإلدارة والّرئي ــس مجل ــن رئي ــة بي ــة قراب ــد صل ــاء، وال توج ــعة أعض تس

- إّن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ليس عضوًا بمجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة سورية. 

- عقد مجلس اإلدارة سّتة اجتماعات خالل العام 2021 بحضور غالبية األعضاء وبتوّفر الّنصاب القانوني النعقاد الجلسات.

- حضــر غالبيــة األعضــاء المســتقّلين كافــة االجتماعــات، وحضــر غالبّيــة أعضــاء الّلجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة غالبّيــة 

االجتماعــات المقــّررة خــالل العــام 2021.  

- التزم البنك  بفصل مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة عن مسؤولّيات الّرئيس الّتنفيذي.

- صــادق مجلــس اإلدارة علــى االســتراتيجية والخطــط والّسياســات الهاّمــة للبنــك بشــكل عــام، واعتمــد الهيــكل الّتنظيمــي 

الُمقتــرح مــن اإلدارة التنفيذّيــة وتعديالتــه، كمــا أّكــد علــى الّلوائــح واألنظمــة الّداخليــة المتعّلقــة بعمــل البنــك واعتمــاد البيانــات 

ــة. المالّي

- بنــاًء علــى الّتقاريــر الّدوريــة، التــي يتــم رفعهــا مــن قبــل اإلدارة الّتنفيذيــة والمدّقــق الّداخلــي والمدّقــق الخارجــي وإدارة مراقبــة 

ــاوزات  ــات والّتج ــد االنحراف ــه وتحدي ــن إدارت ــه وحس ــم أعمال ــك وتقيي ــة أداء البن ــس اإلدارة بمراجع ــام مجل ــة، ق ــزام والحوكم االلت

وتحليــل أســبابها وتحديــد المســؤولين عنهــا وإصــدار الّتعليمــات المناســبة لمعالجتهــا والّتخفيــف مــن تكرارهــا.

ــى  ــكل دوري، وعل ــة بش ــب الحّساس ــة المناص ــك متضّمن ــي للبن ــب الوظيف ــالل والّتعاق ــة اإلح ــى خّط ــس اإلدارة عل ــادق مجل - ص

ــة. ــب اإلدارة الّتنفيذي ــن مناص ــدد م ــي لع ــف الوظيف الّتوصي

- انســجامًا مــع متطّلبــات الحوكمــة ولمواكبــة الّتطــورات الحديثــة، حضــر أعضــاء مجلــس اإلدارة  وبعــض مــن أعضــاء اإلدارة العليــا 

.BoD Communications and Coaching ــوان ــل  بعن ــة عم ــي 2021 ورش ــرين الثان ــخ 26 و 27 تش بتاري

- قــام مجلــس اإلدارة بتقييــم أدائــه ككل وأداء الّلجــان الّتابعــة لــه وتقييــم فعالّيــة كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس وأداء الّرئيــس 

ــش  ــا ناق ــة، كم ــّية والهاّم ــب األساس ــع الجوان ــملت جمي ــر ش ــّدة معايي ــى ع ــه عل ــي تقييم ــس ف ــد المجل ــث اعتم ــذي، حي التنفي

ــة أداء المجلــس ولجانــه.  مجلــس اإلدارة الّنتائــج الّنهائيــة للّتقييــم واّتبــاع اإلجــراءات المناســبة لتعزيــز فعالّي

شّكل المجلس الّلجان الّتالية :

1- لجنة الّترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرّية: 
تتكّون لجنة الّترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرّية من األعضاء غير الّتنفيذيين الّتالية أسماؤهم:

 لجنة الّترشيحات

والمكافآت

وتطوير الموارد البشرية

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو

رئيس الّلجنةالّسيدة فاتنه اللحام

اجتماعان خالل العام 2021 كما يلي :

- 14 تموز 2021

- 24 تشرين الثاني 2021 

 عضو في الّلجنة الّسيد بسام معماري

عضو في الّلجنةالّسيد فريد الخوري

عضو في الّلجنةالّسيد هيثم الفرا

عضو في الّلجنةالّسيدة منى سميه بجق

عضو في الّلجنةالّسيدة صونيا خانجي

عضو في الّلجنةالّسيد رامز جروه

عضو في الّلجنةالّسيد عمار البردان

أمين سر الّلجنة الّسيدة هال عرنوق



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  142021

مهام لجنة الّترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية:

فيما يلي بعض من مهامها:

- الّتوصيــة بالّترشــيح وإعــادة الّترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة القوانيــن والقــرارات الّنافــذة وانســجامًا بدليــل الحوكمة 

لــدى المصــارف الّتقليديــة العاملــة فــي ســورية، آخــذة بعيــن االعتبــار عــدد مــّرات الحضــور، ونوعّيــة وفعالّيــة مشــاركة األعضــاء فــي 

اجتماعــات المجلــس وتأديتهــم لواجباتهم ومســؤولّياتهم.

- تبّني معايير موضوعّية لتقييم أداء فعالّية المجلس ككّل والّلجان الُمنبثقة عنها.

- الّتأّكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى الّتدريــب والّتأهيــل الُمســتمر مــن خــالل برامــج ُتصّمــم لغــرض مواكبــة الّتطــّورات 

الحديثــة فــي صناعــة الخدمــات المصرفيــة.

- الّتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المديريين الّتنفيذيين وتقييم أدائهم وخّطة اإلحالل.

- الّتوصية لمجلس اإلدارة بإعادة الّنظر بتعيين أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فعالّيته وتقصيره  في أداء واجباته ومسؤولّياته.

- ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والّرواتب ومراجعتها بشكل سنوي.ّ

ــالل  ــن خ ــك م ــالة البن ــة ورس ــم ورؤي ــق بقي ــا يتعّل ــك بم ــي البن ــى موظف ــي عل ــر الوع ــود لنش ــذل الجه ــرورة ب ــى ض ــد عل - الّتأكي

البرامــج الّتدريبيــة والّتوعويــة.

- االجتمــاع مــع مديــر المــوارد البشــرّية خــالل عــام 2021 ومراجعــة وجــود آلّيــة وكفايــة ووضــوح آلليــة الّتعييــن والّتقييــم للموّظفين، 

واالّطــالع علــى سياســة الّتدريــب والّتأهيــل بمــا يضمــن اســتقطاب أشــخاص مؤّهليــن للعمــل فــي البنــك واالحتفــاظ بهم.

2- لجنة إدارة المخاطر: 
تتكّون لجنة إدارة المخاطر من األعضاء غير الّتنفيذيين الّتالية أسماؤهم:

مهام لجنة إدارة المخاطر:

فيما يلي بعض من مهامها:

- تقوم الّلجنة بمراجعة استراتيجّيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة والّتأكد من تنفيذها.

- ضمــان توافــر المــوارد والّنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر، وضمــان اســتقاللّية موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم 

عنهــا تحّمــل البنــك للمخاطــر.

- مراجعة الّتقارير الّدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعّرض لها البنك وحجمها وأنشطة إدارة المخاطر.

- مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.

- مراقبــة مــدى التــزام إدارة المخاطــر بالمعاييــر الموضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل، والمتعّلقــة بمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الّســوق 

والمخاطــر الّتشــغيلية وغيرهــا.

 لجنة إدارة المخاطر

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو

رئيس اللجنة الّسيد رامز جروه

4 اجتماعات خالل العام 2021 كما يلي:

- 14 كانون الثاني 2021

- 08 آذار 2021

- 14 تموز 2021

- 24 تشرين الثاني 2021

عضو في اللجنةالّسيد بسام معماري

عضو في اللجنة الّسيد عمار البردان

عضو في اللجنةالّسيد هيثم الفرا

عضو في اللجنةالّسيدة فاتنة  اللحام

أمين سر اللجنة الّسيدة هال عرنوق
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مهام لجنة الحوكمة واالمتثال:

فيما يلي بعض من مهامها :

- اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الّضرورة.

ــة  ــك ومراقب ــالمة البن ــن س ــي تضم ــة الت ــد العالمّي ــس والقواع ــق األس ــك وف ــال البن ــة المتث ــات واضح ــع سياس ــن وض ــد م - التأّك

ــواًل. ــة أص ــن واألنظم ــه للقواني امتثال

- تزويد مجلس اإلدارة بالّتقارير والّتوصيات بناًء على الّنتائج التي تّم الّتوّصل إليها من خالل عمل الّلجنة.

4- لجنة الّتدقيق: 

تتكّون لجنة الّتدقيق من األعضاء غير الّتنفيذيين الّتالية أسماؤهم:

** تــّم عقــد اجتماعــان عبــر وســائل الّتواصــل االلكترونــي فــي 22 حزيــران 2021 و 04 آب 2021 لمناقشــة البيانــات المرحلّيــة والّنصــف        

الّسنوية.

3- لجنة الحوكمة واالمتثال:    
تتكّون لجنة الحوكمة واالمتثال من األعضاء غير الّتنفيذيين الّتالية أسماؤهم: 

 لجنة الحوكمة واالمتثال

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو

رئيس اللجنةالّسيد بسام معماري

اجتماع واحد خالل عام 2021 كما يلي:

- 14 تموز 2021

عضو في اللجنةالّسيد رياض عبجي

  عضو في اللجنةالّسيد هيثم الفرا

عضو في اللجنةالّسيدة فاتنة اللحام

عضو في اللجنةالّسيدة منى سميه بجق

عضو في اللجنةالّسيدة صونيا خانجي

أمين سر اللجنة الّسيدة هال عرنوق

لجنة الّتدقيق

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو

رئيس اللجنةالّسيد هيثم الفرا
4 اجتماعات خالل العام 2021 كما يلي:

- 08 آذار 2021

- 14 تموز 2021

- 15 أيلول 2021

- 24 تشرين الثاني 2021

  عضو في اللجنةالّسيد فريد الخوري

  عضو في اللجنةالّسيد رامز جروه

  عضو في اللجنةالّسيدة صونيا خانجي

أمين سر اللجنة الّسيدة هال عرنوق



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  162021

مهام لجنة الّتدقيق:

فيما يلي بعض من مهامها :

- مراجعــة الّتقاريــر المالّيــة الّســنوية ونظــم الّضبــط والّرقابــة، ونطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة الّتدقيق الّداخلــي والخارجــي، ومراجعة 

القضايــا المحاســبّية ذات األثــر الجوهــري علــى البيانــات المالّية.

- تقوم الّلجنة بمراجعة مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة ومدى الّتقّيد بسياسات البنك ونظامه الّداخلي.

- االّتصال المباشر مع المدّقق الخارجي، واالجتماع معه مرة على األقل في الّسنة.

يبّين الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات مجلس اإلدارة والّلجان 
المنبثقة عنها:

جدول حضور أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه لعام 2021

لجنة التدقيق
 لجنة الحوكمة

واالمتثال
 لجنة إدارة
المخاطر

 اجتماع لجنة
 الترشيحات
 والمكافآت

 وتطوير الموارد
البشرية

 اجتماع مجلس
اإلدارة

اسم العضو

- 1 4 2 6 الّسيد بسام معماري

- 1 - - 6 الّسيد رياض عبجي

- 1 4 2 6 الّسيدة فاتنه اللحام

4 1 4 2 6 الّسيد هيثم الفرا

4 - - 2 5 الّسيد فريد الخوري

- 1 - 2 6 الّسيدة منى سميه بجق

4 - 4 2 6 الّسيد رامز جروه

4 1 - 2 6 الّسيدة صونيا خانجي

- - 4 2 6 الّسيد عمار البردان

استقاللّية المجلس:

معايير االستقاللّية الُمعتمدة نذكر منها:

ــف مجلــس إدارة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ش.م.س.ع مــن أعضــاء غيــر  انســجامًا مــع متطّلبــات الحوكمــة الّســليمة، يتأّل

تنفيذييــن وذلــك بهــدف ضمــان الموضوعّيــة والُمســاءلة فــي عملّيــة اّتخــاذ القــرارات والّتخفيــف مــن تعــارض المصالــح الــذي يمكــن 

أن ينشــأ بيــن عملّيــة اّتخــاذ القــرارات االســتراتيجّية وعملّيــة اإلدارة الّتشــغيلية اليومّيــة. 

ــاذ  ــة اّتخ ــي عملّي ــة ف ــان الموضوعّي ــي ضم ــاهم ف ــا س ــن مّم ــر الّتنفيذيي ــاء غي ــن األعض ــم م ــس اإلدارة ه ــاء مجل ــة أعض - إّن كاف

القــرارات، والّتخفيــف مــن تعــارض المصالــح الــذي يمكــن أن ينشــأ بيــن عملّيــة اّتخــاذ القــرارات االســتراتيجية وعمليــة اإلدارة 

الّتشــغيلّية اليومّيــة.
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- ال تربــط العضــو المســتقل بــأي مديــر تنفيــذي أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي البنــك أو فــي أي مؤّسســة مــن مجموعته 

قرابــة حّتــى الّدرجــة الّرابعة.

- إّن عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد أقاربــه حّتــى الّدرجــة الرابعــة ليــس شــريكًا للمدّقــق الخارجــي للّشــركة خــالل الّســنوات الّثــالث 

الّســابقة لتاريــخ ترّشــحه لعضويــة المجلــس.

- ال يتقاضــى عضــو مجلــس اإلدارة مــن البنــك أي مبلــغ مالــي باســتثناء مــا يتقاضــاه لقــاء عضويتــه فــي المجلــس أو أحــد لجانــه 

وتوزيعــات األربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهمًا.

- لــم يتوّلــى عضــو مجلــس اإلدارة منصــب مديــر تنفيــذي فــي البنــك أو فــي أي مؤسســة مــن مجموعتــه خــالل الّســنوات الّثــالث 

الّســابقة لتاريــخ ترّشــحه لعضوّيــة المجلــس.

- أن ال يكــون عضــو مجلــس إدارة أو شــريك أو مســاهم رئيســي فــي شــركة يتعامــل معهــا البنــك باســتثناء الّتعامــالت التــي تنشــأ 

بســبب الخدمــات أو األعمــال المعتــادة التــي يقّدمهــا البنــك لعمالئــه.

ــه  ــا، أو أن تربط ــن مجموعته ــة م ــي أي مؤّسس ــر( أو ف ــك )5% أو أكث ــمال  البن ــي رأس ــرة ف ــة مؤّث ــاهمته مصلح ــّكل مس - أن ال تش

بمســاهم رئيســي آخــر قرابــة حّتــى الّدرجــة الّرابعــة، أو االلتــزام بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالعمــل وفــق توجيهــات أو تعليمات 

المســاهم الرئيســي.

- أن ال يتّم انتخابه ألكثر من دورتين متتالّيتين كعضو مستقل.

تعاُرض المصالح:

- تعــاُرض المصالــح هــو الحالــة التــي تتأّثــر فيهــا موضوعّيــة واســتقاللّية قــرار موّظــف أو عضــو مجلــس إدارة بمصلحــة شــخصّية 

مادّيــة أو معنوّيــة تهّمــه شــخصّيًا أو تهــّم أحــد أقاربــه أو عندمــا يتأّثــر أداؤه باعتبــارات شــخصّية مباشــرة أو غير مباشــرة أو بمعرفته 

بالمعلومــات التــي تتعّلــق بالقــرار.

- تــّم اعتمــاد سياســة تعــاُرض المصالــح لضمــان الموضوعّيــة فــي عمليــة اّتخــاذ القــرار والّتخفيــف مــن تعــاُرض المصالــح الــذي ُيمكــن 

أن ينشــأ ، وُتطّبــق هــذه الّسياســة علــى كل شــخص يعمــل لصالــح بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ويشــمل ذلــك أعضــاء مجلــس 

اإلدارة، اإلدارة الّتنفيذيــة، مديــري وموّظفــي البنــك، المستشــارين الخارجييــن، ومدّققــي الحســابات.

الّتعامل مع األطراف ذوي العالقة:

ُتعتبر األطراف ذوي العالقة في الحاالت التالية:

- أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المؤّسســة األم أو أّيــًا مــن المؤّسســات الّتابعــة أو الّشــقيقة أو الّزميلــة للبنــك، أو المدّققيــن الخارجييــن، 

أو مستشــاري البنــك أو إدارتــه الّتنفيذيــة، أو أقــارب المذكوريــن حّتــى الّدرجــة الّرابعــة.

- أي شــخص طبيعــي أو شــخصّية اعتباريــة تمتلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مصلحــة مؤّثــرة فــي البنــك أو المؤّسســة األم أو 

أيــًا مــن المؤّسســات الّتابعــة أو الّشــقيقة أو الّزميلــة للبنــك، وأقــارب الّشــخص حّتــى الّدرجــة الّرابعــة.

- المؤسسات األم والّشقيقة والّتابعة والّزميلة للبنك.

اإلفصاح والّشفافية:

- التزامــًا بتطبيــق مبــادئ اإلفصــاح والّشــفافية، قــام البنــك باإلفصــاح عــن األمــور واألحــداث الجوهرّيــة للجهــات اإلشــرافية والّرقابية 

أصواًل.

- التــزم األشــخاص المّطلعــون باإلفصــاح لهيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية وســوق دمشــق لــألوراق الماليــة عنــد قيامهــم 

بأيــة عمليــة بيــع أو شــراء ألســهم الشــركة. 

ــر مجلــس اإلدارة الّســنوي المقــّدم إلــى الهيئــة العامــة البنــود المذكــورة فــي دليــل الحوكمــة والقــرارات الّنافــذه  ــن تقري - تضّم

عنهــا.

أهّم اإلفصاحات واألحداث الجوهرّية  لعام 2021

- قام البنك بنشر البيانات المالّية الّسنوية والفصلّية والمعّدة وفقًا للقوانين واألنظمة الّنافذة أصواًل خالل العام الُمنصرم. 

ــوازي  ــي( ش.م.م.ع ) عــوده ســابقًا( والتــي ت ــي ب ــة شــراء حّصــة مــن بنــك االئتمــان األهلــي ) أي ت ــذ عملّي ــّم اإلفصــاح عــن تنفي - ت
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)27،634،443( فقــط ســبعة وعشــرون مليــون وســتمائة وأربعــة وثالثــون ألــف وأربعمائــة وثالثــة وأربعــون ســهمًا تمّثــل %46.0461 

ــن  ــادرة ع ــات الّص ــق الّتعليم ــة وف ــات ضخم ــدة صفق ــق ع ــن طري ــخ 29 آذار 2021 ع ــا بتاري ــّم تنفيذه ــي ت ــك والت ــمال البن ــن رأس م

ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة وذلــك اســتنادًا إلــى موافقــة مجلــس الّنقد والّتســليف رقــم 45/م ن تاريــخ 18 شــباط 2021 وموافقة 

رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم 20/ م.و تاريــخ 04 آذار 2021.

- تــّم اإلفصــاح عــن شــراء 3،100،000 ســهم ) ثالثــة مالييــن ومئــة ألــف ســهم( تمّثــل كامــل األســهم التــي يملكهــا بنــك عــودة 

ش.م.ل فــي الّشــركة الّســورية العربيــة للّتأميــن المســاهمة المغفلــة الخاّصــة والتــي تمّثــل 31% مــن رأســمال الّشــركة وذلــك بعــد 

الحصــول علــى موافقــة مجلــس الّنقــد والّتســليف وهيئــة اإلشــراف علــى الّتأميــن.

- تــّم اإلفصــاح عــن إطــالق مصــرف بيمــو الســعودي الفرنســي للتمويــل األصغــر اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس الموافــق فــي 25 

أول. طابــق  الّتجــاري،  الّســوق   ،D2 الجزيــرة  قدســّيا،  ضاحيــة  دمشــق،  بريــف  الكائــن  مقــّره  فــي   2021 الثانــي  تشــرين 

- تــّم اإلفصــاح عــن إعــادة افتتــاح فــرع البنــك فــي محافظــة ريــف دمشــق وذلــك فــي مقــّره الجديــد الكائــن فــي صحنايــا، المنطقــة 

العقاريــة أشــرفية صحنايــا وذلــك ابتــداًء مــن 31 ايــار 2021 وذلــك ســعيًا مــن البنــك بتلبيــة احتياجــات عمالئنــا.

- تــّم اإلفصــاح عــن معــاودة اســتقبال عمالءنــا فــي فــرع طرطــوس الّرئيســي وذلــك بعــد انتهــاء أعمــال الّصيانــة والّتجديــد وذلــك 

ابتــداًء مــن 15 آب 2021.

- تــّم اإلفصــاح عــن اســتقالة الّســيد عمــر الغــراوي مــن منصبــه الحالي كرئيــس تنفيذي لبنــك بيمو الســعودي الفرنســي ش.م.س.ع 

ابتــداًء مــن 02 كانــون الثانــي 2022 وذلــك بنــاًء علــى تكليــف مجلــس اإلدارة للّســيد الغــراوي بمهــام جديــدة، كمــا تــّم اإلفصــاح 

بتكليــف الّســيد اندريــه لحــود نائــب الرئيــس الّتنفيــذي بمهــام الّرئيــس الّتنفيــذي.

- تــّم اإلفصــاح عــن دعــوة مجلــس اإلدارة لمســاهمي البنــك لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة والــذي تــّم انعقــاده بتاريــخ 30 

أيــار 2021 مرفقــًا بجــدول أعمــال الهيئــة. 

عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى

- تــّم حجــز مبلــغ وقــدره /50,000 يــورو/ )فقــط خمســون ألــف يــورو الغيــر( لبنــك بيمــو ش.م.ل مقابــل الترخيــص الســتخدام شــعار 

البنك.

ــة رابعــة بحلــب/ فــرع حلــب المحافظــة / وذلــك  - اســتأجر بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي العقــار رقــم 9/6516 منطقــة عقاري

ــخ  ــارًا مــن تاري ــالث ســنوات اعتب ــرة ث ــك لفت ــة وذل ــع مــع شــركة عبجــي للمــواد الكيماوي بموجــب عقــد إيجــار محــّدد المــّدة موّق

2021/1/1 ولغايــة تاريــخ 2023/12/31  لقــاء بــدل إيجــار ســنوي قــدره / 12,250,000 ل.س / )فقــط اثنــا عشــر مليــون ومئتــان 

ــر(. ــورية الغي ــرة س ــف لي ــون أل وخمس

- تعاقــد بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي مــع الشــركة االستشــارية للخدمــات الّصناعيــة والّتقنيــة والتــي أحــد شــركائها الّســيد 

ســامي قشيشــو )ابــن الّســيدة صونيــا خانجــي أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن(، التــي تقــوم بإجــراء كافــة الّصيانــات الّدوريــة 

ــدات الكهربائيــة لفــروع البنــك حيــث تــّم بعــد فــض العــروض ودراســتها إبــرام عقــد الّصيانــة  وبعــض اإلصالحــات الّطارئــة للموّل

ــة وســبعة وثمانــون ألــف وســتمائة ليــرة  الّســنوي لعــام 2020 بمبلــغ  17,487,600 ل.س ) فقــط ســبعة عشــرة مليــون وأربعمائ

ســورية الغيــر( ولعــام 2021 ببــدل ســنوي قيمتــه  48,720,000 ل.س ) فقــط ثمانيــة وأربعــون مليــون وســبعمائة وعشــرون ألــف  

ــرة مــن قطــع ومــواد تشــغيلية حســب الضــرورة، باإلضافــة لشــراء أو عمــرة  ليــرة ســورية(، باإلضافــة إلــى مصاريــف شــهرية متغّي

عــدد مــن الموّلــدات الكهربائيــة.

قيمة الّتعامل نوع الّتعامل توضيح طبيعة العالقة بيان الّطرف ذو العالقة

50,000 يورو ترخيص استخدام شعار البنك شريك استراتيجي بنك بيمو ش.م.ل

12,250,000 ليرة سورية استئجار عقار في حلب تابعة لعضو مجلس اإلدارة شركة عبجي للمواد الكيماوية

338,639,225 ليرة سورية
 الّصيانات الّدورية وشراء وبعض

اإلصالحات الّطارئة للموّلدات
تابعة لعضو مجلس اإلدارة

 الشركة االستشارية للخدمات

الصناعية والتقنية
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تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة في بنك بيمو السعودي الفرنسي

تــّم دفــع تعويــض  حضــور ألعضــاء مجلــس اإلدارة مبلغــًا وقــدره 276,043,692  ل.س )فقــط مئتــان وســتة وســبعون مليــون وثالثــة 

وأربعــون ألــف وســتمائة واثنــان وتســعون ليــرة ســورية الغيــر(. كمــا تــّم دفــع تعويــض كبــدالت إقامــة و مواصــالت و تدريــب مبلغــًا 

وقــدره 178,410,080 ل.س )فقــط مائــة وثمانيــة وســبعون مليــون  وأربعمائــة وعشــرة آالف وثمانــون ليــرة ســورية الغيــر(. 

يجدر اإلشارة إلى تنازل عدد من أعضاء مجلس اإلدارة عن الّتعويضات. 

أّما بالّنسبة إلى المكافآت فإّن أعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن عام 2021.

تعويضات اإلدارة العليا والّتنفيذية في بنك بيمو السعودي الفرنسي

تــّم دفــع مبلــغ وقــدره  6,076,097,143 )فقــط ســت مليــارات وســتة وســبعون مليــون وســبع وتســعون ألــف ومائــة وثالثــة وأربعون 

ليــرة ســورية الغيــر( لقــاء رواتــب ومكافــآت ومنافــع أخــرى لموظفــي اإلدارة الّتنفيذيــة والعليا.

تعويضات مدّقق الحسابات الخارجي

بلغــت أتعــاب مدّقــق الحســابات الخارجــي للبنــك خــالل عــام 2021 مبلــغ وقــدره 2,400,000 ل.س )فقــط مليونــان وأربعمائــة ألــف 

ــع  ــط تس ــدره 79,200,000 ل.س )فق ــغ وق ــة مبل ــركات الّتابع ــابات للّش ــي الحس ــاب مدقق ــت أتع ــا بلغ ــر(، كم ــورية الغي ــرة س لي

وســبعون مليونــًا ومئتــا ألــف ليــرة ســورية الغيــر(.

إقرارات مجلس اإلدارة

يقّر مجلس اإلدارة بما يلي:

1- بعدم وجود أي أمور جوهرّية قد تؤّثر على استمرارّية الّشركة خالل الّسنة المالّية الّتالية.

2- بصحة ودّقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في الّتقرير الّسنوي لعام 2021.

3- بمسؤولية مجلس اإلدارة عن إعداد البيانات المالّية وتوفير نظام رقابة فّعال مع الّشركة.

سياسات الّتعويضات والمكافآت المعتمدة
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هيكلية رأسمال البنك 

ــّم  ــر(، وقــد ت ــرة ســورية الغي ــون لي ــار وخمســمائة ملي ــرة ســورية ) فقــط ملي تأّســس البنــك برأســمال وقــدره 1,500,000,000 لي

زيــادة رأســمال البنــك بشــكل تدريجــي لُتصبــح قيمــة رأســماله المصــّرح بــه والمدفــوع 10,000,000,000 ليــرة ســورية ) فقــط عشــرة 

مليــارات ليــرة ســورية الغيــر( مقّســمة علــى 100,000,000 مليــون ســهم بقيمــة اســمية 100 ليــرة ســورية للســهم وُمدرجــة فــي 

ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة.

جميع أسهم البنك اسمية ُتقسم إلى فئتين:

- فئة أ: هي األسهم التي ال يجوز تمّلكها إّلا ألشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين.

- فئــة ب: هــي األســهم التــي يجــوز تمّلكهــا مــن قبــل أشــخاص طبيعييــن أو اعتبارييــن عــرب أو أجانــب بقــرار مــن رئاســة مجلــس 

الــوزراء.

يلّخص الجدول أدناه مجموع األسهم المملوكة من قبل كبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة كما في 31 كانون األول 2020 و 31 كانون األول 2021.

ملكّية األسهم لكبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة:

ملكية األسهم لكبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة

األسهم

الجنسية

اسم المساهم

2021 2020

العائلة األب  نسبة الملكيةاالسم األول
 من إجمالي رأس

المال

 عدد األسهم
المملوكة

 نسبة الملكية
 من إجمالي رأس

المال

 عدد األسهم
المملوكة

%27.000 27,000,000 %27.000 27,000,000 سعودي - - البنك السعودي الفرنسي

%22.000 22,000,000 %22.000 22,000,000 لبناني - - بنك بيمو ش.م.ل

%4.642 4,641,902 %4.642 4,641,902 سوري عبجي رياض بشاره

%2.427 2,426,753 %2.427 2,426,753 سوري معماري ممدوح بسام

%1.545 1,544,667 %1.545 1,544,667 سوري الخوري طالل فريد

%0.136 136,362 %0.136 136,362 سورية بجق منى سميه الياس

%0.115 115,383 %0.115 115,383 سورية خانجي  صونيا افالطون

%0.075 75,000 %0.075 75,000 سوري البردان محمد سعيد عمار

%1.775 1,774,917 %1.775 1,774,917 سوري عبجي بشاره يوردان

%1.511 1,511,467 %1.511 1,511,467 سوري الخوري طالل زيد

%1.000 99,9997 %1.000 99,9997 سوري عبجي بشاره جورج

%0.736 735,687 %0.736 735,687 سورية الخوري طالل هنادي

%0.224 224,493 %0.224 224,493 سوري معماري ممدوح غسان

%0.600 600,410 %0.600 600,410 لبناني ابي اللمع االمير سمير االمير يوسف

%0.600 600,410 %0.600 600,410 لبناني ابي اللمع االمير سمير االمير رائد

%0.600 600,410 %0.600 600,410 لبناني ابي اللمع االمير سمير  االمير ماهر

%0.600 600,408 %0.600 600,408 لبناني ابي اللمع االمير سمير االمير كريم

%0.053 52,573 %0.053 52,573 سوري الغراوي فادي عمر

%0.006 5,641 %0.006 5,641 سورية صليبا نجيب ندى

%0.000 97 %0.000 97 سوري المنير سمير سامي

%0.002 1,507 %0.002 1,507 سوري ابو البرغل محمد حسن  خالد

%0.002 1,735 %0.002 1,735 سوري رستم فهد روفان

%0.000 427 %0.000 427 سورية سليمان عصام يارا

%0.003 2,921 %0.003 2,921 سوري بدره جود ماهر

%0.001 797 %0.001 797 السمان سورية صالح سلمى
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تطور سعر السهم منذ نهاية عام 2012 و حتى نهاية عام 2021

يلّخص الّرسم البياني أدناه نسبة تمّلك كل من البنك الّسعودي الفرنسي، بنك بيمو ش.م.ل ونسبة المساهمين اآلخرين في 

بنك بيمو السعودي الفرنسي.

يبّين الجدول أدناه سعر سهم بنك بيمو الّسعودي الفرنسي ش.م.س.ع خالل األعوام الّستة الماضية كاآلتي )القيمة الّسوقية بالليرات الّسورية(

تطّور سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي:

لمحة عن ملكّية األوراق المصدرة من قبل البنك:

2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 التاريخ

1,475 755.98 795 999.36 609 340 سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي
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استثمارات أخرى لبنك بيمو السعودي الفرنسي:

نسبة التمّلك لغاية 31.12.2021    عدد األسهم المملوكة 2021 اسم الّشركة المملوكة

%23.08 4,845,971 الّشركة المتحدة للتأمين

%31.00 3,100,000 الشركة السورية العربية للتأمين

%5.96 2,980,000 مؤسسة ضمان مخاطر القروض

%4.23 2,220,750 فرنسبنك - سورية

%0.58 494,948 بنك سورية والمهجر

%0.26 434,132 بنك قطر الوطني - سورية
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تتأّلف اإلدارة الّتنفيذية من:

الّسيد عمر الغراوي - الّرئيس التنفيذي*

الّسيد اندره لحود - نائب الرئيس التنفيذي*

- ســوري الجنســّية، حائــز علــى بكالوريــوس اختصــاص ماليــة مــن جامعــة نيويــورك، كمــا حصــل علــى شــهادة  الماجســتير 

فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة شــيكاغو، الواليــات المّتحــدة األمريكيــة.

- لديه أكثر من 17 سنة من الخبرة في الخدمات المالّية والعمليات المصرفّية واالستثمارية.

- انضــّم  إلــى بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي عــام 2015 بعــد أن كان مديــر عــام لشــركة بيمــو الســعودي الفرنســي 

ــنوات. ــة س ــدة ثمانّي ــة لم المالّي

*تــّم اإلفصــاح عــن اســتقالة الّســيد الغــراوي مــن منصبــه كرئيــس تنفيــذي ابتــداًء مــن 02 كانــون الثانــي 2022 وذلــك بنــاًء 

علــى تكليــف مجلــس اإلدارة   للّســيد الغــراوي بمهــام جديــدة.

ــة ودبلــوم فــي العلــوم  - لبنانــي الجنســّية، حائــز علــى دبلــوم فــي الخبــرة والمراجعــة فــي المحاســبة والعلــوم الّتجارّي

المصرفيــة

- محاسب قانوني لدى المحاكم الّلبنانية عن محافظة بيروت .

لديــه أكثــر مــن 38 ســنة مــن الخبــرة المصرفّيــة فــي االدارة المالّيــة والّتدقيــق الّداخلــي  وإدارة الفــروع والّتجزئــة  والعديــد 

مــن األقســام .

- انضم ّ إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2004.

           

*تّم تكليف الّسيد أندره لحود بمهام الّرئيس الّتنفيذي ابتداًء من 02 كانون الثاني 2022 من قبل مجلس اإلدارة.

اآلنسة ندى صليبا - مدير عام مساعد للعملّيات و الّدعم* 

.ESA سورّية الجنسّية، حائزة على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من -

- لديها أكثر من 24 سنة خبرة في الّتسليف االئتماني واإلدارة المالّية و إدارة المخاطر.

انضّمت إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2004.

ــام  ــى األقس ــرافها عل ــتمرار بإش ــع االس ــخ 16 آذار 2022 م ــذي بتاري ــس التنفي ــب الّرئي ــا نائ ــدى صليب ــة ن ــن اآلنس ــّم تعيي * ت

ــس اإلدارة. ــل مجل ــن قب ــابقًا م ــا س ــة له الموكل

 لمحة تعريفية عن أعضاء اإلدارة الّتنفيذية
 لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي
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الّسيد خالد أبو البرغل -  كبير مدراء المخاطر*

الّسيدة يارا سليمان
مدير عام مساعد - إدارة الّتمويل الّتجاري، القروض المتعثرة والشؤون القانونية & الّتأمين

الّسيد سامي المنّير 
مدير عام مساعد -  إدارة العالقات العاّمة وتطوير األعمال*

- سوري الجنسّية، حائز على شهادة الماجستير في األعمال المصرفّية والمالّية من جامعة بوردو.

- لديه أكثر من 16 سنة خبرة مالّية ومصرفّية.

- انضّم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2005.

ــى اإلشــراف علــى قســم الّشــركات  ــة، باإلضافــة إل ــر عــام مســاعد - إدارة التجزئ ــد أبوالبرغــل مدي *تــم تعييــن الّســيد خال

ــس اإلدارة. ــل مجل ــن قب ــي 2022 م ــون الثان ــخ 20 كان ــطة بتاري ــرة والمتوّس الّصغي

- ســورّية الجنســّية، حائــزة علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة الّلبنانيــة األميركيــة وشــهادة 

بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال واإلدارة العامــة مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت.

- لديها أكثر من 17 سنة خبرة مصرفية.

- انضّمت إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2004.

- ســوري الجنســّية، حائــز علــى شــهادة بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال واإلدارة العاّمــة مــن جامعــة لويزيانــا فــي الواليــات 

المّتحــدة األمريكيــة.

- لديه أكثر من 20 سنة خبرة مصرفّية.

- انضّم إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2004.

*تم تعيين السيد سامي المنّير نائب الّرئيس الّتنفيذي بتاريخ 16 آذار 2022 من قبل مجلس اإلدارة.

الّسيد روفان رستم - مدير عام مساعد - اإلدارة المالية 

- سوري الجنسّية، حائز على بكالوريوس في الّتجارة واالقتصاد ) اختصاص محاسبة( من جامعة دمشق.

- لديه أكثر من 16 سنة خبرة.

- انضّم إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2007. 
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الّسيدة سلمى السمان - مدير عام مساعد - إدارة الموارد البشرية والّتطوير

الّسيد جود بدره
مدير عام مساعد - إدارة تمويل الّشركات والمشاريع االستراتيجية*

- سورّية الجنسّية، حائزة على شهادة جامعّية في إدارة األعمال، وشهادة ماجستير مصّغر في اإلدارة والقيادة.

.Saville Wave حاصلة على اعتماد دولي لدراسة الكفاءات اإلدارّية من ،ITOL مدّرب معتمد من -

- لديها أكثر من 21 سنة خبرة عملّية في مجال الموارد البشرّية من بينها 12 سنة خبرة مصرفّية.

- انضّمت إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2014.

- ســوري الجنســّية، حائــز علــى بكالوريــوس فــي الّتجــارة ) اختصــاص ماليــة واقتصــاد( بدرجــة امتيــاز مــن جامعــة كونكورديا 

) كنــدا( وهــو حاصــل علــى شــهادة محّلــل مالــي معتمــد CFA و شــهادات مــن كلّيــة الّتعليــم الّتنفيــذي بجامعــة هارفــارد 

)الواليــات المّتحــدة( مــن ضمنهــا الّتكنولوجّيــا المالّية.

- لديه أكثر من 12 سنة خبرة في مجال االستثمار والمصارف في الّشرق األوسط وإفريقيا.

انضّم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2018.

*تــم تعييــن الّســيد جــود بــدره مديــر عــام مســاعد - إدارة تكنولوجيــا المعلومــات باإلضافــة إلــى منصبــه فــي الخدمــات 

الّرقميــة ومشــاريع المنّظمــات غيــر الّربحيــة بتاريــخ 30 أيــار 2021 مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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  الموارد البشرّية
 لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي

الهيكل الّتنظيمي للبنك:

كما يبّين المخّطط أدناه الهيكل الّتنظيمي لإلدارة العليا بتاريخ 2021/12/31: 

عمر الغراوي

الرئيس التنفيذي

أندره لحود

نائب الرئيس التنفيذي

إدارة التجزئة ومكلف

باإلشراف على إدارة الخزينة

والعالقات المصرفية

سامي المنير
مدير عام مساعد

إدارة العالقات العامة
 و تطوير األعمال و تمويل

الشركات

ندى صليبا
مدير عام مساعد

إدارة العمليات والدعم

روفان رستم
مدير عام مساعد

اإلدارة المالية

جود بدره
مدير عام مساعد

 إداة تكنولوجيا المعلومات والخدمات
 الرقمية ومشاريع المنظمات الغير

حكومية

يارا سليمان
مدير عام مساعد

إدارة التمويل التجاري
والقروض المتعثرة و الشؤون القانونية

سلمى السمان
مدير عام مساعد

إدارة الموارد البشرية و التطوير

راني النوري
مستشار

إدارة منح االئتمان
للشركات الصغيرة

و المتوسطة

أمانة سر مجلس اإلدارة

إدارة اإللتزام و الحوكمة

إدارة التدقيق الداخلي

إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

لجنة اإللتزام و الحوكمة

لجنة التدقيق

لجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات و المكافآت
و تطوير الموارد البشرية
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سياسات العمل واألخالقّيات

المفهوم الجوهري لميثاق األخالق والسلوك 

الكادر البشري

يلتــزم بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي بأعلــى معاييــر الّســلوك األخالقّيــة والمهنّيــة. ويقــّدم ميثــاق األخــالق والّســلوك الخــاص 

ببنــك بيمــو الســعودي الفرنســي الّتوجيهــات األساســية لممارســة األعمــال والّســلوك الّشــخصي والــذي يجــب علــى جميــع 

ــة خــالل عــام 2019  ــّم إضافــة سياســات إضافّي ــه، كمــا ت ــزام الكامــل ب موظفــي بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي اعتمــاده وااللت

ــع  ــل بجمي ــد الكام ــزام والتقّي ــان االلت ــل ضم ــن أج ــاد م ــوة والفس ــة الرش ــة مكافح ــات وسياس ــن المخالف ــالغ ع ــة اإلب ــي سياس ه

السياســات واإلجــراءات واألنظمــة، كمــا تــّم إضافــة سياســة خاصــة تتضّمــن الّتدابيــر الوقائيــة الخاصــة بجائحــة كورونــا واســتمرارية 

األعمــال خــالل عــام 2020 والتــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي لضمــان العمــل فــي بيئــة صحّيــة وآمنــة وضمــان حســن ســير العمــل. 

ــق  ــك لتحقي ــازل عــن الّنزاهــة فــي العمــل ســواء كان ذل ال يجــوز ألّي موّظــف يعمــل فــي بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي أن يتن

ــر علــى ســمعة وأعمــال البنــك بشــكل عــام. ــر كبي مكســب شــخصي أو منفعــة ملموســة والتــي لهــا تأثي

ــى  ــة عل ــاق األخــالق والّســلوك والمحافظ ــادىء ميث ــاع مب ــي اّتب ــعودي الفرنس ــو الّس ــك بيم ــي بن ــع موظف ــى جمي ــب عل ــا يج كم

الّســرية المصرفيــة، إضافــة إلــى الّسياســات األخــرى المشــار إليهــا والّسياســات اإلضافيــة المطّبقــة علــى عمــل جميــع الموّظفيــن 

وجوهــر ونــص جميــع القوانيــن واألنظمــة. كمــا إّن أي تجــاوز لميثــاق األخــالق والّســلوك و/أو الّسياســات والقوانيــن واألنظمــة األخــرى 

ذات الّصلــة ســيكون ســببًا أساســيًا الّتخــاذ إجــراء تأديبــي بمــا فــي ذلــك الفصــل مــن العمــل واّتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة.  

يجــدر اإلشــارة إلــى أّن موّظفــي بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي وإدارتــه ملتزميــن بتطبيــق جميــع اإلجــراءات والّسياســات المّتبعــة 

فــي البنــك ويســعون جاهديــن لتحقيــق أهدافــه ورســالته. 

عمــل البنــك علــى تقديــم الّدعــم الكامــل لموّظفيــه خــالل العــام 2021 وذلــك مــن خــالل تدريبهــم علــى برامــج وورشــات تدريبّيــة 

مســتمّرة ودورّيــة تتنــاول كافــة الّشــؤون المصرفّيــة واإلدارّيــة مــع المحافظــة علــى اإلجــراءات الوقائّيــة خــالل الّتدريــب للوقايــة مــن 

كوفيــد 19. كمــا حــرص البنــك علــى اختيــار أفضــل المرّشــحين لالنضمــام إلــى عائلــة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي.

ونبّين فيما يلي أعداد العاملين في البنك في نهاية عام 2020 ونهاية عام 2021 وكيفية توّزعهم في نهاية عام 2021:

نسبة التغيير           2021-12-31    2020-12-31 الموارد البشرية

13.27 % 811 716 عدد العاملين في المصرف

العدد المكان

407 اإلدارة العامة

404 الفروع

811 المجموع
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الّتدريب والّتطوير:

ــا  ــة وتطويره ــم الفردّي ــة مهاراته ــى تنمي ــاعدهم عل ــي تس ــاالت الت ــي المج ــة ف ــدورات تدريبّي ــك ل ــي البن ــون ف ــع الموّظف يخض

والمســتجّدات فــي األعمــال المصرفيــة، وذلــك للمحافظــة علــى تمّيزهــم فــي المعرفــة والخبــرة الالزمــة لمواكبــة التطــّور وتحقيــق 

رؤيــة البنــك، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار لإلجــراءات الوقائّيــة التــي تــّم اتباعهــا خــالل جائحــة COVID -19 فــي عــام 2021.

يوّضــح البيــان اآلتــي أنــواع الّتدريبــات التــي أقيمــت خــالل العــام  2021 والتــي تشــير إلــى نســبة الموّظفيــن الذيــن تلّقــوا الّتدريبــات 

المشــار إليهــا:

كما نبّين فيما يلي المستوى الّتعليمي لموظفي البنك في نهاية العام 2021 مقارنًة مع عام 2020:
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التدريب االلكتروني للموظفين

التدريب الداخلي للموظفين

60%التدريب الخارجي للموظفين

%19

%21
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تكافؤ الفرص بين اإلناث والذكور لدى البنك:

المنح التي قّدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام 2021:

مساهمة بنك بيمو السعودي الفرنسي في تدريب طّلاب الجامعات:

يبّين المخّطط البياني أدناه نسبة اإلناث مقارنًة مع نسبة الّذكور بنهاية العام 2021.

انطالقــًا مــن دعــم المتفّوقيــن والّراغبيــن بالتعّلــم وتحفيــز الّشــباب علــى تطويــر مهاراتهــم الّتعليميــة وتنميــة خبراتهــم بمــا 

يتماشــى مــع تطــّور مجتمعنــا وتكريمــًا لذكــرى المرحــوم الّدكتــور أســامة األنصــاري، قــام البنــك للّســنة الّسادســة علــى الّتوالــي 

ــور  ــوم الّدكت ــة المرح ــم منح ــت اس ــا( تح ــال )هب ــي إلدارة األعم ــد العال ــي المعه ــن ف ــالب المتفّوقي ــة للّط ــون منح ــم أربع بتقدي

أســامة األنصــاري، وبلــغ حجــم الّتمويــل للعــام الّدراســي 2021 فقــط عشــرة مالييــن ليــرة ســورية الغيــر تــوّزع علــى الطلبــة.

كمــا قــام البنــك للّســنة الّسادســة علــى الّتوالــي تكريمــًا لذكــرى المرحــوم الّســيد جــورج عبجــي وحرصــّا مّنــا علــى رفــع الكفــاءة 

ــي  ــورج عبج ــوم ج ــة المرح ــم منح ــت اس ــن تح ــن المتمّيزي ــح للموّظفي ــن المن ــدد م ــم ع ــن بتقدي ــي للموّظفي ــتوى العلم والمس

للّدراســات العليــا بهــدف تحفيزهــم علــى العمــل وزيــادة اإلنتاجّيــة المصرفّيــة بمســتوى عــال مــن االحترافّيــة حيــث تّمــت الموافقــة 

ــح  ــام 2021 ، لُيصب ــن ع ــر ع ــط الغي ــورية فق ــرة س ــف لي ــة أل ــن وثالثمائ ــعة ماليي ــي تس ــغ حوال ــرف مبل ــّم ص ــن  وت ــى 9 موظفي عل

المجمــوع الكّلــي للموّظفيــن المســتفيدين والمتخرجيــن مــن المنحــة فــي كّل األعــوام هــو 56  موظــف.

2021 بتدريــب الّطــالب فــي الجامعــات والمتخّرجيــن الجــدد لتطويــر مهاراتهــم  كمــا تّمــت المســاهمة الفّعالــة فــي عــام 

ومعارفهــم المصرفّيــة بشــكل عملــي ودمجهــم فــي بيئــة العمــل الفعلّيــة مــن خــالل الّتدريــب الّداخلــي، وتــّم تدريــب 186 طالبــًا 

ــي.  ــعودي الفرنس ــو الس ــك بيم ــروع وإدارات بن ــي ف ــات ف ــات والمحافظ ــف الجامع ــن مختل م

Male %53

Female %47

Male

Female
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تدريبات اإلسعافات األولّية وأساليب اإلطفاء التي قّدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي:

الّتدريب االلكتروني الذي قّدمه بنك بيمو السعودي الفرنسي 2021:

المسؤولية االجتماعّية في عام 2021:

البرامج الّتدريبّية التي قّدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام 2021:

انطالقــًا مــن دور إدارة المــوارد البشــرية فــي المحافظــة علــى ســالمة وأمــن موّظفــي وعمــالء بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي، تــّم 

تحديــث إجــراءات وخّطــة اإلخــالء المختّصــة بتحديــد آليــة اإلخــالء بســالمة تاّمــة وطــرق اإلســعافات األوليــة .

ــة  ــي المنطق ــل ف ــق العم ــة لفري ــعافات األّولّي ــاص باإلس ــج خ ــم برنام ــي بتصمي ــعودي الفرنس ــو الس ــك بيم ــت إدارة بن ــا قام كم

الّســاحلّية.

ــي  ــعودي الفرنس ــو الس ــك بيم ــة بن ــال لعائل ــا الفّع ــز ودوره ــة والّتمّي ــم االحترافي ــاص بقي ــج BBSF Values  الخ ــالق برنام ــّم إط ت

وتحقيــق اســتراتيجية البنــك بــأن يكــون البنــك األول والــذي يهــدف إلــى دعــم وتعزيــز المهــارات وأســاليب الّتواصــل والعمــل كفريــق 

عمــل فّعــال وعــرض األفــكار اإلبداعيــة والمشــاريع المتمّيــزة ويأتــي ذلــك مــن أهمّيــة كل فــرد فــي المســاهمة الفّعالــة فــي تطويــر 

كافــة خدمــات البنــك.

حيث تضّمن البرنامج الّتدريبي قسمين رئيسيين : 

- القســم األول: مهــارات الّتواصــل الفّعــال وإدارة الفريــق عــن بعــد وآلّيــة تحفيــز الفريــق وأهــم األســاليب الُمســتخدمة بــإدارة الوقت 

بكفــاءة عالية.

-القسم الثاني: وهو القسم الخاص بالمهارات الخاّصة بآلّية اّتخاذ القرار المناسب وبناء مسيرة مهنّية متمّيزة واحترافّية.

انطالقــًا مــن إيمــان بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي بضــرورة دعــم المجتمــع وحيــث أن المســؤولّية االجتماعيــة هــي واحــدة مــن 

قيــم البنــك، كان دور بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي فيمــا يتعّلــق بالمســؤولّية االجتماعّيــة هــذا العــام فّعــال وممّيــز تمّثــل فــي 

دعــم مشــاريع هادفــة  شــملت عــدة جوانــب مــن أبرزهــا الجانــب اإلنســاني والّتعليمــي والّصحــي، باإلضافــة إلــى تمكيــن دورالمــرأة 

فــي المجتمــع لتعزيــز دورهــا الفّعــال فــي تنميــة المجتمــع نحــو األفضــل. 

ســاهمت خّطــة المســؤولّية االجتماعّيــة بشــكل فّعــال لعــام 2021 فــي تحقيــق رؤيــة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي »أن نكــون 

البنــك األّول لجميــع الّســوريين« مــن خــالل أهــداف واســتراتيجّيات المســؤولّية االجتماعّيــة المخّططــة لعــام 2021 بشــكل خــاص 

نظــرًا لألوضــاع االســتثنائية التــي نواجههــا بظــل مابعــد جائحــة كورونــا وغيرهــا. وحرصــًا مّنــا علــى متابعــة هــذه المشــاريع بشــكل 

احترافــي، تابعــت الوحــدة الخاّصــة بالمســؤولّية االجتماعيــة ضمــن إدارة المــوارد البشــرية والّتطويــر بتنظيــم وإدارة وتنفيــذ جميــع 

المشــاريع المخّططــة المتعّلقــة بهــذا المجــال بالّتنســيق مــع إدارات أخــرى حســب نوعّيــة المشــروع المعنــي. 

كمــا رّكــزت اســتراتيجّية المســؤولّية االجتماعّيــة لبنــك بيمــو الســعودي الفرنســي كمــا فــي األعــوام الماضّيــة علــى تحقيــق أهــداف 

الّتنميــة الُمســتدامة التــي توصــي بهــا منظمــة األمــم المّتحــدة فــي جميــع المشــاريع المنفــّذة خــالل عــام 2021 والتــي هــي ضمــن 

األهــداف الّرئيســية التــي تبّناهــا بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ســاعيين دومــًا إلــى تحقيــق المشــاركة الفّعالــة ضمــن أهــداف 

الّتنميــة المســتدامة المذكــورة أدنــاه:

قــّدم بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي برنامــج لتنميــة مهــارات الحــزم و الّتفكيــر اإليجابــي للّســيدات القيادّيــات وقدمتــه الّســيدة 

ــة البنــك فــي دعــم المــرأة وأهميــة دورهــا فــي تحقيــق  فاتنــه اللحــام عضــو مجلــس اإلدارة فــي البنــك وذلــك انطالقــًا مــن رؤي

أهــداف العمــل بالّتزامــن مــن الّشــهر العالمــي لتمكيــن المــرأة.

كمــا قــّدم بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي عــّدة برامــج تعــّزز المعــارف الخاّصــة بموّظفــي إدارة تكنولوجيــا المعلومــات لمواكبــة 

كافــة الّتطــورات والّتقنيــات التــي تســاهم فــي تطويــر األعمــال والخدمــات.

و تــّم التوّجــه إلعــداد دورات تدريبيــة لتطويــر المهــارات الخاصــة بموّظفــي إدارة الّتدقيــق وذلــك للعمــل بمعاييــر نموذجّيــة فــي 

مجــال الّتدقيــق وإعــداد الّتقاريــر.

كمــا تــّم إعــداد ورشــات عمــل لتنميــة المعــارف الخاّصــة بالقــروض لموّظفــي قــروض الّتجزئــة كاملــة فــي كافــة الفــروع 

المصرفّيــة. الّتســهيالت  منــح  مجــال  فــي  العامليــن  لتمكيــن  وذلــك  والمحافظــات 
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أبرز العضويات الّدولية والّتقدير المجتمعي التي حصل عليها
بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل 2021:

ــذ عــام  بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي عضــو فــي االتفــاق العالمــي لألمــم المّتحــدة )United Nation Global Compact( من

2009 والــذي يهــدف إلــى تحقيــق الّتنميــة المســتدامة حيــث يعمــل جميــع أعضــاء االّتفــاق كشــركاء بطريقــة مســؤولة وشــّفافة 

لتحقيــق أهــداف الّتنميــة المســتدامة.

توّجهــت إدارة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي فــي المســؤولية االجتماعيــة خــالل عــام 2021 لتقديــم الّدعــم الّثقافــي واالجتماعــي 

لفئــة الّشــباب ألهمّيــة دورهــم فــي المســاهمة الفّعالــة فــي المجتمــع مــن خــالل برامــج تمنحهــم المهــارات والخبــرات المصرفيــة، 

باإلضافــة لتمكيــن المــرأة والمحافظــة علــى الّصحــة والّســالمة العاّمــة ومشــاريع مختلفــة اجتماعّيــة وثقافّيــة وذلــك انطالقــًا مــن 

أهــداف المســؤولّية االجتماعّيــة والتــي تبنيناهــا مــن أهــداف الّتنميــة المســتدامة لألمــم المّتحــدة ضمــن اســتراتيجيتنا. 
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إدارة المخاطر

توّفــر إدارة المخاطــر بيئــة عمــل مصرفّيــة ســليمة وآمنــة مــن المخاطــر واألزمــات بغــرض مســاعدة  البنــك فــي تحقيــق أهدافــه 

وتالفــي حــدوث المخاطــر التــي تؤّثــر فــي أدائــه أو الحــد مــن آثــاره الّســلبية فــي وقــت مبّكــر يســاعد فــي تصميــم اإلجــراءات المثلــى 

واألكثــر فاعلّيــة إلدارتــه والتحّكــم بــه.

أهــم أنــواع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك هــي مخاطــر االئتمــان، مخاطــر الســوق )تتمّثــل بمخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر 

أســعار الّصــرف(، مخاطــر الّســيولة، مخاطــر الّتشــغيل، مخاطــر األعمــال، مخاطــر أمــن المعلومــات ومخاطــر تكنولوجيــا المعلومات.

ــر  ــد المخاط ــة لتحدي ــيلة نظامي ــي وس ــوبة، وه ــر المحس ــذ بالمخاط ــة األخ ــن عملي ــارة ع ــي عب ــر ه ــتراتيجية إدارة المخاط إن اس

وترتيــب أولوّياتهــا وتطبيــق االســتراتيجيات للّتقليــل منهــا، حيــث تتضّمــن كّلًا مــن الوقايــة مــن المخاطــر المحتملــة، واالكتشــاف 

ــة مســتمّرة تشــترك فيهــا المــوارد البشــرية فــي جميــع فــروع ومراكــز العمــل بالبنــك  ــة، فهــي عملّي ــر للمشــاكل الفعلّي المبّك

ــة. وعلــى صعيــد كافــة المســتويات اإلداري

ُيقصد بإدارة المخاطر الفّعالة بأّنها قدرة االبنك على تحقيق األهداف المخّططة والتي تتطلب ما يلي:

1- دور فّعال لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

2- استقاللّية إدارة المخاطر.

3- أن يتمّتع الكادر الوظيفي إلدارة المخاطر بالّتأهيل والّتدريب الكافي والذي يمّكنهم من تنفيذ واجباتهم بكفاءة.

4- كفاية وكفاءة الكوادر البشرية لدى البنك.

5- البيئة الّرقابية الّسليمة.

6- الّتكلفة واألداء.

7- نظم إدارة المعلومات.

 Capital( 8- االلتــزام والّتوافــق مــع تعليمــات الجهــات الّتشــريعية ولجنــة بــازل فيمــا يخــّص احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال

.  )Adequacy Ratio

9- الحاجــة إلــى فتــح قنــوات االّتصــال بيــن مختلــف مســتويات الّتنظيــم اإلداري، لنقــل الخبــرات وتقديــم الّدعــم والمســاندة فــي 

مجــال إدارة المخاطــر.

يتــم قيــاس المخاطــر مــن خــالل مصفوفــة إدارة المخاطــر حيــث يتــم الّتخطيــط للعمليــة ورســم خريطــة نطــاق العمــل واألســاس 

الــذي ســيعتمد فــي تقييــم المخاطــر وكذلــك تعريــف إطــار للعمليــة وفــق المنهجيــة الّتاليــة:

أواًل- تحديــد المخاطــر: فــي هــذه المرحلــة يتــم الّتعــرف علــى المخاطــر ذات األهميــة مــن خــالل البــدء بالّتعــرف إلــى المخاطــر مــن 

مصــدر المشــاكل أو المشــكلة بحــّد ذاتهــا فعندمــا تعــرف المشــكلة أو مصدرهــا، فــإّن الحــوادث التــي تنتــج عــن هــذا المصــدر أو 

تلــك التــي قــد تقــود إلــى المشــكلة يمكــن البحــث فيهــا.

ثانيــًا- تحليــل المخاطــر: بعــد التعــّرف علــى المخاطــر المحتملــة، يجــب أن تجــري عمليــة تقييــم لهــا مــن حيــث شــّدتها فــي إحــداث 

الخســائر واحتماليــة حدوثها.

ثالثًا- االستجابة للمخاطر: حيث لدى البنك أربعة أنواع رئيسية لالستجابة للمخاطر:

- تجّنب المخاطر: من خالل تغيير الخّطة أو الجدول الّزمني المرتبط بمشروع أو نشاط معّين لتجّنب المخاطر تمامًا. 

مقّدمة

االستراتيجيات العامة 

أركان إدارة المخاطر الفّعالة لدى البنك

طرق إدارة المخاطر 
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مجلــس اإلدارة هــو الجهــة المســؤولة عــن إدارة المخاطــر فــي البنــك، إضافــة إلــى ذلــك هنــاك لجــان مســؤولة عــن إدارة ومراقبــة 

المخاطــر.

ــدود  ــاد ح ــة واعتم ــات المّتبع ــتراتيجيات والّسياس ــى االس ــة عل ــر والموافق ــن إدارة المخاط ــؤولة ع ــة المس ــس اإلدارة: الجه - مجل

ــط  ــاس وضب ــد وقي ــة لتحدي ــراءات الّلازم ــاذ اإلج ــان اّتخ ــك لضم ــة بالبن ــل اإلدارة الّتنفيذي ــى عم ــراف عل ــر، واإلش ــة للمخاط مقبول

ــر. ــذه المخاط ــة ه ومراقب

- الـخـزيـنـــة: الجهــة المســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات االبنــك والهيــكل المالــي اإلجمالــي، ومســؤولة بشــكل رئيســي عن 

مخاطــر الّســيولة والّتمويــل للبنك. 

- اإلدارة الّتنفيذيــة: تعمــل اإلدارة الّتنفيذيــة فــي البنــك علــى دعــم إدارة المخاطــر مــن خــالل تنميــة المهــارات والّســلوك المهنــي 

ــل  ــالل الفص ــن خ ــة م ــة الّداخلي ــط والّرقاب ــة الّضب ــة أنظم ــق فّعالي ــات وتحقي ــورات والّتقني ــدث الّتط ــع أح ــق م ــن لتتواف للعاملي

الوظيفــي بيــن المهــام والواجبــات بمــا يضمــن تجّنــب تعــارض المصالــح. 

كما تقوم بـ:

- العمــل علــى وضــع سياســات، إجــراءات، ومخّططــات تنظيميــة تســاعد علــى تحديــد المســؤوليات والّصالحيــات بشــكل واضــح 

بمــا يضمــن فصــل المهــام والّصالحيــات وذلــك لتجّنــب أي تعــارض فــي المصالــح بيــن مختلــف األقســام مــن جهــة، و نظــام الّضبــط 

الّداخلــي مــن جهــة ثانيــة مــن خــالل تحديــد قنــوات الّتواصــل اإلداري األمــر الــذي يســاهم بشــكل مباشــر فــي مواجهــة كافــة أنــواع 

المخاطــر التــي قــد يتعــّرض لهــا البنــك.

- العمل على تنفيد استراتيجية المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بما يّتفق مع سقوف المخاطر المحددة.

أنظمة إدارة المخاطر

- قبول المخاطر: عن طريق توثيق وتوصيل المخاطر دون الّتخطيط الّتخاذ أي إجراء.

- نقل المخاطر: عن طريق نقل المخاطر إلى طرف آخر من خالل الّتأمين أو الّتعاقد الخارجي.

- تقليل األثر: اّتخاذ اإلجراءات الّلازمة لتقليل احتمال حدوث المخاطرة وأثرها إلى حد معقول.

رابعــًا- تتّبــع المخاطــر ورفــع الّتقاريــر عنهــا: حيــث ُتعتبــر إدارة المخاطــر بالبنــك المســؤولة عــن تتّبــع المخاطــر، وتحديــث ســجالت 

المخاطــر لديهــا والّتحقــق مــن فعالّيــة أنشــطة االســتجابة، ومراقبــة توقيــت البــدء فــي أنشــطة خّطــة الّطــوارئ. كمــا ُتعتبــر إدارة 

المخاطــر المســؤولة عــن رفــع حالــة المخاطــر إلــى مجلــس إدارة البنــك واإلدارة العليــا الّتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات.

خامسًا: وضع سياسة الحدود المقبولة للمخاطر والموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة و متابعتها دورّيًا

لجنة إدارة المخاطر

الرئيس التنفيذي

مدير إدارة المخاطر

 وحدة مراقبة
 االئتمان ومخاطر

الّسوق

 إدارة مخاطر
االئتمان

 وحدة المخاطر
التشغيلية

 وحدة أمن
 المعلومات

 ومخاطر
 تكنولوجيا
المعلومات

مجلس اإلدارة
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ُتعتبــر إدارة المخاطــر الجهــة المســؤولة عــن متابعــة وتطويــر أدوات لقيــاس ومراقبــة المخاطــر والتأّكــد مــن مــدى توافــق المخاطــر 

القائمــة مــع الّسياســات المعتمــدة ومهّمتها:

- العمــل علــى متابعــة وتحديــد كفايــة رأس المــال لمواجهــة المخاطــر التــي يتعــّرض لهــا البنــك وبمــا ينســجم مــع نســبة كفايــة 

األمــوال الخاصــة المحــّددة وفــق قــرار مجلــس الّنقــد والّتســليف رقــم )253 /م ن/ ب4( تاريــخ 24 كانــون األول 2007.

- رســم سياســة إدارة المخاطــر وحــدود المخاطــر المقبولــة وذلــك بالّتشــاور مــع اإلدارة العليــا، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة 

للمصادقــة عليهــا.

- إعــداد إجــراءات عمــل إلدارة المخاطــر بمــا ينســجم مــع متطّلبــات قــرارات مجلــس النقــد والتســليف الصــادرة تحــت رقــم )74/م 

ن /ب4( تاريــخ 19 أيلــول 2004 ورقــم )93 / م ن / ب4( تاريــخ 19 كانــون الثانــي 2004 ورقــم )106/ م ن /ب4( تاريــخ 13 شــباط 2005 

ورقــم )107/ م ن / ب4( تاريــخ 13 شــباط 2005 ورقــم )120 / م ن / ب4( تاريــخ 15 أذار 2005، ومتابعــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات وذلــك 

ــى لجنــة إدارة المخاطــر التــي تقــوم بدورهــا  ــج هــذه المتابعــة إل ــالغ نتائ ــرة الّتدقيــق الّداخلــي فــي البنــك وإب بالتنســيق مــع دائ

بإبالغهــا إلــى مجلــس إدارة البنــك واإلدارة الّتنفيذيــة. 

- تقــع علــى عاتــق إدارة المخاطــر مســؤولية المتابعــة اليوميــة لمجمــل األعمــال واألنشــطة والتأّكــد مــن مــدى التقّيــد بالّســقوف 

والمســتويات المحــّددة فــي الّسياســة العامــة إلدارة المخاطــر، وضبــط الّتجــاوزات ومتابعتهــا بشــكل فــوري مــع اإلدارة العليــا.

- باإلضافــة إلــى قيــاس المخاطــر تحــت ظــروف طبيعيــة للّســوق، تقــوم إدارة المخاطــر بقيــاس المخاطــر تحــت ظــروف ضاغطــة 

ــات  ــي معطي ــة ف ــرات مهّم ــى تغيي ــؤدي إل ــة ت ــداث مختلف ــر أح ــدى تأثي ــة م ــد لمعرف ــارات الجه ــراء اختب ــالل إج ــن خ ــة م مختلف

الّســوق علــى أوضــاع البنــك.

- تقوم إدارة المخاطر بتقديم تقارير دورّية وعرضها في اجتماع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر على األقل.

ــاط  ــر ونق ــم المخاط ــة بتقيي ــزي، المتعّلق ــرف المرك ــر المص ــي، وتقاري ــي والداخل ــق الخارج ــر الّتدقي ــص تقاري ــى ملّخ ــالع عل - االّط

ــر. ــين والّتطوي ــرض الّتحس ــر بغ ــإدارة المخاط ــة ب ــع ذات الّصل ــة المواضي ــف ودراس الضع

- تزويــد مجلــس اإلدارة والّرئيــس الّتنفيــذي بالّنتائــج التــي يتــم الّتوصــل إليهــا فــي حــال التعــّرض ألي أحــداث غيــر متوّقعــة، ووضــع 

الّتوصيــات الّلازمــة للحــد مــن المخاطــر المترّتبــة علــى ذلــك.

- المشاركة في الّتخطيط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعتمادها.

- تثقيف الموّظفين حول مواضيع إدارة المخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص.

ــال:  ــبيل المث ــى س ــر عل ــزم األم ــة إن ل ــات الّلازم ــذ االحتياط ــتقبلّية وأخ ــرة المس ــة الّنظ ــة بمنهجّي ــات االقتصادي ــة القّطاع - دراس

ــطة. ــات الّنش ــه للقّطاع ــلبّية والّتوج ــتقبلّية الّس ــرة المس ــات ذات الّنظ ــي القّطاع ــزات ف ــض الترّك تخفي

تتكــّون إدارة المخاطــر مــن أربــع وحــدات رئيســية: وحــدة مخاطــر الّســوق ومراقبــة االئتمــان، وحــدة المخاطــر الّتشــغيلية،  وحــدة 

مخاطــر االئتمــان ووحــدة أمــن المعلومــات ومخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات.  وَتتبــع هــذه الوحــدات لمديــر إدارة المخاطــر وَترفــع 

اإلدارة تقاريرهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة و الّرئيــس الّتنفيــذي.

لجنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تجتمــع بصفــة دورّيــة و/أو كّلمــا دعــت الحاجــة، وتتوّلــى ممارســة المهــام والّصالحيــات الموكلــة 

ــا وأهّمها: به

- مراجعــة اســتراتيجية إدارة المخاطــر والحــدود المقبولــة للمخاطــر قبــل اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة وتقييــم فاعليتهــا 

باســتمرار للتأّكــد مــن انســجامها مــع المتغّيــرات.

- التأّكــد مــن توّفــر سياســات وإطــار عمــل إلدارة المخاطــر والبرامــج واألدوات الّلازمــة ومراجعــة تقاريــر إدارة المخاطــر ورفــع تقاريــر 

دوريــة لمجلــس اإلدارة تبّيــن مــدى توافــق المخاطــر القائمــة مــع الّسياســات المعتمــدة ومســتويات المخاطــر المقبولــة والمحــّددة 

ضمنهــا وبشــكل يمّكــن المجلــس مــن اّتخــاذ القــرارات المناســبة.

- مناقشــة تقاريــر إدارة المخاطــر ورفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس اإلدارة تبّيــن مــدى توافــق المخاطر القائمــة مع الّسياســات المعتمدة 

ومســتويات المخاطــر المقبولــة والمحــّددة ضمنهــا وبشــكل يمّكــن المجلس من اّتخــاذ القرارات المناســبة.

ــات أجهزتهــا المختلفــة وصالحّياتهــا  ــة للبنــك والتــي تحــّدد مهــام وواجب - اإلشــراف علــى وضــع األنظمــة والّتعليمــات الّداخلي

ــة والماليــة علــى أعمــال البنــك. ــة اإلداري والتــي تكفــل بدورهــا تحقيــق الّرقاب

- اإلشراف على تطوير قاعدة البيانات والبنية الّتحتية للبنك بشكل يمكن معه قياس ومراقبة المخاطر.

لجنة إدارة المخاطر

1

1 - و ما يتناسب مع أي قرارات جديدة أو تعديالت  و تعاميم الحقة 
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تقــوم بتقييــم الّسياســات االســتثمارية واالئتمانيــة ودراســة الفــرص المتاحــة واّتخــاذ القــرارات الخاصــة بذلــك، إضافــًة إلدارة 

الفجــوات ومخاطــر األســعار ووضــع محــّددات وضوابــط لضمــان تعظيــم األربــاح والعائــد علــى حقــوق الملكيــة ضمــن مســتويات 

ــان. ــيولة واالئتم ــوق والّس ــر الّس ــة بمخاط ــة المتعّلق ــر الّرئيس ــن المخاط ــيطرعليها م ــة ومس مقبول

ــد  ــذه اإلدارة، التقّي ــتقاللية ه ــدى اس ــر وم ــة إلدارة المخاط ــية الّلازم ــى األساس ــر البن ــن توّف ــق م ــي بالّتحّق ــق الّداخل ــوم الّتدقي يق

باألنظمــة واإلجــراءات الــواردة فــي الّسياســة العامــة إلدارة المخاطــر ومــن كفايــة وفعاليــة األنشــطة واألنظمــة والّسياســات 

واإلجــراءات الموضوعــة، وُترفــع الّتقاريــر إلــى لجنــة الّتدقيــق أو إلــى مجلــس اإلدارة.

ــر  ــائر غي ــة والخس ــروف العادي ــي الّظ ــج ف ــن أن تنت ــي يمك ــة الت ــائر المتوّقع ــس الخس ــة تعك ــك بطريق ــر البن ــاس مخاط ــم قي يت

المتوّقعــة بنــاًء علــى تقديــر إلجمالــي الخســائر الفعليــة باســتخدام طــرق إحصائيــة، هــذه الّطــرق تعتمــد علــى االحتمــاالت المبنّيــة 

ــج عــن  ــدرس البنــك أســوأ االحتمــاالت التــي يمكــن أن تنت ــة، كمــا ي ــة لتعكــس الّظــروف االقتصادي ــابقة ومعّدل مــن الّتجــارب الّس

الّظــروف االســتثنائية.

ــر  ــتويات المخاط ــدود ومس ــك وح ــتراتيجية البن ــس اس ــي تعك ــدة الت ــقوف المعتم ــى الّس ــاًء عل ــر بن ــط المخاط ــة وضب ــّم مراقب ت

ــا. ــف أنواعه ــة بمختل ــر اإلجمالي ــا بالمخاط ــر ومقارنته ــل المخاط ــة لتحّم ــدرة اإلجمالي ــاس الق ــك بقي ــوم البن ــا يق ــة، كم المقبول

يتــم تجميــع المعلومــات مــن جميــع وحــدات العمــل ألغــراض الّتحليــل والمراقبــة والّتعــرف علــى المخاطــر فــي مرحلــة مبّكــرة، 

ــاب  ــر أصح ــهرية للدوائ ــة ش ــر دوري ــى تقاري ــة إل ــر باإلضاف ــة المخاط ــق لجن ــن طري ــس اإلدارة ع ــى مجل ــر إل ــم تقري ــم تقدي ــا يت كم

العالقــة يتضمــن إجمالــي مخاطــر االئتمــان ونســب الّســيولة وتغّيــرات مخاطــر الّســوق ومخاطــر الّتشــغيل، يتــم الّتحليــل بشــكل 

مفّصــل شــهريًا حســب قّطاعــات األعمــال والعمــالء والقّطاعــات الجغرافيــة وتقــوم اإلدارة بتقييــم مخّصــص الخســائر االئتمانيــة 

بشــكل ربــع ســنوي ومراجعــة الّتصنيــف للمحفظــة االئتمانيــة بحســب القــرارات النافــذة, يســتلم مجلــس اإلدارة تقريــرًا شــاماًل عــن 

ــد مســتويات المخاطــر التــي  ــده بجميــع المعلومــات الّلازمــة لتقييــم مخاطــر البنــك، وتحدي ــع ســنوي لتزوي المخاطــر بشــكل رب

يمكــن للبنــك تحّملهــا أو القبــول بهــا.

يعتمــد البنــك علــى عــّدة أســاليب وممارســات لتخفيــف مخاطــر االئتمــان منهــا الحصــول علــى ضمانــات، حيــث يتــم قبــول 

الّضمانــات وفقــًا لمعاييــر وأســس معتمــدة.

يتــم قبــول الّضمانــات وفــق أســس ومعاييــر معتمــدة وذلــك لتخفيــض المخاطــر االئتمانيــة للبنــك، ومــن أنــواع هــذه الّضمانــات 

التــي يتــم الحصــول عليهــا:

- فيما يخّص األفراد: رهونات المباني العقارية والّسيارات والّضمانات الّنقدية.

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

الّتدقيق الّداخلي

قياس المخاطر ونظام الّتقارير

أساليب تخفيض المخاطر

ــة وبالحــدود  ــد البنــك بالّسياســات المكتوب ــر نظــام حاكميــة مؤسســية كــفء يضمــن مراقبــة مســتقّلة لتقّي - التأّكــد مــن توّف

المقــّررة للمخاطــر.

- التأّكــد مــن أّن مخاطــر المنتجــات / الخدمــات / العمليــات الجديــدة المقَتــرح تقديمهــا مــن البنــك قــد تــّم تحديدهــا، وأن الّضوابــط 

واإلجــراءات أو الّتعديــالت التــي طــرأت عليهــا قــد تّمــت بشــكل يتناســب مــع حــدود المخاطــر المقبولــة فــي البنــك ومــع الّسياســة 

الكلّيــة للّتطويــر االســتراتيجي.

- مراجعة هيكل إدارة المخاطر الُمقَترح من قبل اإلدارة الّتنفيذية ورفعه لمجلس اإلدارة العتماده.

- مواكبة الّتطّورات التي تحدث على إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى المجلس حول تلك الّتطّورات.

- الّتأّكد من وجود خّطة استمرارية العمل ومن فحصها بشكل دوري.

- مراجعة حدود المخاطر المقبولة و تحديثها دورّيًا بما يتالءم مع استراتيجية مجلس اإلدارة و الّتطّورات االقتصادية.

- توفير البيئة المناسبة لنشر ثقافة المخاطر. 



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  382021

ــة  ــات الّنقدي ــة( والّســيارات والّضمان ــة )الّســكنية - الّتجاري ــي العقاري ــات المبان ــة للّشــركات : رهون - فيمــا يخــّص القــروض الّتجاري

ــة. ــة وأوراق مالي ومخــزون وكفــاالت مصرفي

ــب  ــاهمين وطل ــوق المس ــك لحق ــان البن ــق ضم ــا يحّق ــة وبم ــروف الّراهن ــوء الّظ ــي ض ــة ف ــات العقاري ــم الّضمان ــادة تقيي ــم اع يت

ــة. ــات االئتماني ــة المخّصص ــبة كفاي ــة نس ــالل دراس ــن خ ــك م ــالء وذل ــن العم ــة م ــات إضافي ضمان

إّن العامــل األساســي فــي سياســة إدارة ومراقبــة المخاطــر االئتمانيــة فــي البنــك هــو الّســقوف التــي تــّم تحديدهــا بقــرارات 

مجلــس الّنقــد والّتســليف ذات الّصلــة،  كمــا يحــّدد مجلــس اإلدارة ســقوف وفقــا لسياســة إدارة المخاطــر االئتمانيــة المعتمــدة  

وفــي الوقــت نفســه وبنــاًء علــى هــذه الّســقوف تحــّدد مســتوى المخاطــر القصــوى المقبــول بهــا مــن قبــل البنــك والتــي ال يجــب 

تجاوزهــا. تتضمــن هــذه الّســقوف الحــدود االئتمانيــة بشــكل عــام وبشــكل محــدّد فــي قّطاعــات معّينــة أو مناطــق جغرافيــة 

واحــدة.

يتــم بشــكل دوري متابعــة ودراســة البيانــات واألرقــام الّصــادرة عــن إدارة االئتمــان مــن أجــل تحديــد وقيــاس المخاطــر التــي يتعــرض 

لهــا البنــك ومقارنتهــا بالّســقوف المحــّددة ورفــع نتائــج هــذه الّدراســات إلــى اإلدارة العليــا بشــكل دوري، كمــا ترفــع تقاريــر فصليــة 

إلــى مجلــس اإلدارة مــن أجــل اّتخــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعلــق بهــذه المخاطــر.

ــة  ــة جغرافي ــام مجموعــة مــن المراســلين أو العمــالء بأعمــال متشــابهة أو ممارســة األعمــال ضمــن بيئ ــد قي ــزات عن تنشــأ الّترّك

واحــدة أو ذات ظــروف اقتصاديــة متماثلــة قــد تؤّثــر علــى قــدرة المراســلين أو العمــالء علــى اإليفــاء بالتزاماتهــم الّتعاقديــة والتــي 

ممكــن أن تتأّثــر بنفــس الّتغيــرات االقتصاديــة والّسياســية والّظــروف األخــرى. تــدل الّتركــزات علــى حساســية البنــك تجــاه قّطــاع 

اقتصــادي معّيــن أو قّطــاع جغرافــي معّيــن.

حــّددت سياســات وإجــراءات البنــك أطــر للمحافظــة علــى محفظــة ائتمانيــة متنّوعــة لتجّنــب الّزيــادة فــي الّترّكــزات وإدارة مخاطــر 

االئتمــان وضبطهــا، كمــا يتــم متابعتهــا دوريــًا مــن خــالل سياســة المخاطــر المقبولــة المعــّدة مــن قبــل قســم المخاطــر و التــي 

ُتعــرض علــى مجلــس اإلدارة.

ــى إدارة  ــه تجــاه البنــك، يعمــل البنــك عل ــف أو عجــز الّطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزامات هــي مخاطــر حــدوث خســائر نتيجــة تخّل

الّســقوف والّرقابــة علــى مخاطــر الّترّكــزات االئتمانيــة علــى مســتوى العميــل )فــرد أو مؤسســة( وحجــم الّتعــّرض االئتمانــي لــكّل 

ــدار  ــقوف لمق ــع س ــالل وض ــن خ ــة م ــان المقبول ــر االئتم ــتويات مخاط ــد مس ــك بتحدي ــوم البن ــة. ويق ــة جغرافي ــاع أو منطق قّط

المخاطــر المقبولــة للعالقــة مــع المقتــرض الواحــد أو مجموعــة المقترضيــن ولــكل قّطــاع أو منطقــة جغرافيــة، كمــا تتــم العملية 

مــن خــالل دراســة تفصيليــة لمــالءة العمــالء  وســمعتهم وجدارتهــم االئتمانيــة.

ــن الّرئيســيين  ــر قســم مخاطــر االئتمــان نمــاذج الّتصنيــف الّداخليــة فــي البنــك، يقــوم البنــك باجــراء تقييــم منفصــل للّزبائ يدي

والمؤّسســات الماليــة حيــث يقــوم بتصنيــف زبائــن الّشــركات وفقــًا لدرجــات الّتصنيــف الّداخلــي مــن 1 الــى 10 والمؤّسســات الماليــة 

)مــن 1 الــى 20(. تشــتمل الّنمــاذج علــى معلومــات نوعيــة وكميــة باإلضافــة إلــى معلومــات خاّصــة بالمقتــرض التــي قــد يكــون 

لهــا أثــر علــى ســلوكه. إضافــة إلــى مــا ســبق وعندمــا يكــون متــاح يقــوم البنــك بمقارنــة الّتصنيــف الّداخلــي للعميــل مــع وكاالت 

الّتصنيــف الخارجيــة.

يعتمــد البنــك علــى عــدة أســاليب وممارســات لتخفيــف مخاطــر االئتمــان منهــا الحصــول علــى ضمانــات حيــث يتــم قبــول 

الّضمانــات وفقــا لمعاييــر وأســس معتمــدة وأبــرز أنــواع الّضمانــات هــي:

ــاالت  ــة والكف ــات الّنقدي ــزون والّضمان ــيارات والمخ ــة( الّس ــكنية والّتجاري ــة )الّس ــات العقاري ــة: الّرهون ــروض الّتجاري ــبة للق - بالّنس

المصرفيــة واألوراق الماليــة.

- بالّنسبة لألفراد: الّرهونات للمباني الّسكنية والّسيارات والّضمانات الّنقدية.

ترّكزات  المخاطر

مخاطر االئتمان

نظام الّتصنيف الّداخلي

الّضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 
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المخاطر االئتمانية المتعّلقة بالعملّيات الّتجارية )خارج الميزانية(

اإلفصاحات الكمّية

مـخـاطـر الـّسـوق

تراقــب اإلدارة القيمــة الّســوقية للّضمانــات ويتــم طلــب ضمانــات إضافيــة وفقــًا لشــروط االتفاقيــة، ويتــم مراجعــة القيمــة 

الّســوقية للضمانــات خــالل دراســة كفايــة مخّصــص الخســائر االئتمانيــة. يتــم تقييــم الّضمانــات بشــكل دوري وفــق إجــراءات 

الّتشــغيل المعتمــدة حســب نــوع الّضمــان وحســب ســعر الّســوق فــي الّظــروف الّطبيعيــة أو عنــد البيــع القصــري ولكافــة أنــواع 

ــك. ــدى البن ــول ل ــب األص ــدة حس ــة معتم ــة حيادي ــة مختّص ــل جه ــن قب ــم م ــون الّتقيي ــث يك ــات وبحي الّضمان

يتــم إعــادة تقييــم الّضمانــات حســب الّظــروف االقتصاديــة العامــة والتــي قــد تؤّثــر ســلبًا علــى قيمتهــا، كمــا يتــم إعــادة تقييمهــا 

بشــكل فــوري فــي حــال تعّثــر العميــل.

نسب الخصم من الّضمانات: يتم تحديدها بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م ن/.

يلجــأ البنــك أيضــًا للّتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان إلــى تنويــع محفظتــه وااللتــزام بالّســقوف الموضوعــة لحــدود مخاطــر الترّكــز 

ــة  ــي منطق ــز ف ــن أو الّترّك ــادي معّي ــاع اقتص ــن أو قّط ــل معّي ــوع عم ــي ن ــن أو ف ــن المديني ــة م ــات المترابط ــي المجموع ــواء ف س

جغرافيــة معّينــة أو نــوع معّيــن مــن الّتســليف، وإعــداد الّدراســات االئتمانيــة الكافيــة عــن العمــالء والمتابعــة والّدراســة الّدوريــة 

لتقييــم مراكزهــم الماليــة والتأّكــد مــن حســن ســير أنشــطتهم.

ــة مــن كفــاالت واعتمــادات وتعّهــدات لتلبيــة احتياجــات العمــالء. ُتلــزم هــذه  ــات الّتجاري يقــوم البنــك بتقديــم خدمــات العملّي

الّتســهيالت البنــك بــأداء دفعــات بالّنيابــة عــن عمالئــه. يتــم تحصيــل هــذه الّدفعــات وفقــًا للّشــروط المّتفــق عليهــا. تّتســم هــذه 

ــاع نفــس سياســات البنــك وإجراءاتهــا  ــة مــن هــذه المخاطــر باّتب الّتســهيالت بنفــس المخاطــر االئتمانيــة للقــروض وتتــم الوقاي

الّرقابيــة. كمــا يتــم القيــام باختبــارات جهــد ضاغطــة لتقييــم المخاطــر.

مخاطر أسعار الفائدة
هــي المخاطــر الّناجمــة عــن تغّيــرات أســعار الفائــدة الّســائدة بالّســوق والتــي تؤّثــر بالّتالــي علــى الّتدفقــات الّنقديــة المســتقبلية 

أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة. راقبــت إدارة البنــك مســتويات مخاطــر معــّدالت الفائــدة لتقديــر المخاطــر الّناتجــة عــن فجــوات 

تتضّمــن مخاطــر الّســوق بشــكل رئيســي كاّلً مــن مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــالت، حيــث تتــم متابعــة مخاطــر 

الّســوق بشــكل يومــي مــن خــالل التأّكــد مــن االلتــزام بالّســقوف والّسياســات واإلجــراءات المحــّددة مــن قبــل لجنــة إدارة األصــول 

والمطلوبــات ومــن قبــل مجلــس اإلدارة.

يقــوم البنــك بصــورة دوريــة بتقييــم مخاطــر أســعار الفائــدة لــكل عملــة مــن العمــالت الّرئيســية فــي محفظتــه مــن خــالل دراســة 

تأثيــر تغّيــر معــّدالت الفائــدة بنســبة اثنــان بالمائــة علــى عوائــد هــذه الفوائــد وقيمتهــا االقتصاديــة،  كمــا يقــوم البنــك بتقييــم 

ــة،  ــالت األجنبي ــن العم ــة م ــة واإلجمالي ــه الّصافي ــتمّرة لوضعيت ــة مس ــالل مراقب ــن خ ــة م ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــر أس مخاط

ويحــرص علــى المتابعــة اليوميــة لوضعيــة العمــالت األجنبيــة المتــداول بهــا مــع الّتشــديد علــى إبقائهــا بأدنــى المســتويات.

ال يقــوم البنــك بالمتاجــرة بالّســلع والموجــودات الماليــة لحســابها الخــاص، وفــي حــال اعتمــاد المتاجــرة بمنتــج مالــي جديــد، تتّبــع 

إجــراءات مشــّددة مــن قبــل البنــك بمــا يتعّلــق بالموافقــة والمراجــع المخّولــة إعطــاء هــذه الموافقــة لديهــا.

ــر علــى المنشــأة أو القّطــاع المصرفــي بشــكل عــام. بعــض هــذه المخاطــر  تنتــج مخاطــر الّســوق مــن عــدة عوامــل ممكــن أن تؤّث

ــد وفــي أســعار الّســلع وأســعار صــرف  ــر فــي نســب الفوائ ــة الحاليــة ومــن احتمــال الّتغي ممكــن أن تنتــج مــن األوضــاع االقتصادي

العمــالت األجنبيــة والموجــودات الماليــة التــي ممكــن أن تنعكــس علــى نشــاط وربحيــة البنــك،  تقــوم إدارة البنــك باســتمرار بتقييم 

هــذه المخاطــر وتّتخــذ األســاليب المناســبة للّتقليــل مــن تأثيرهــا علــى الّنتائــج والمركــز المالــي للبنــك.

إّن أهــم أهــداف إدارة مخاطــر الّســوق هــو اإلبقــاء علــى مســتوى معتــدل مــن الّتعــرض للمخاطــر التــي لهــا نتائــج ســلبية علــى أربــاح 

البنــك أو قيمتهــا االقتصاديــة، حيــث يتــم إجــراء سلســلة مــن اختبــارات الجهــد والتــي تســمح بتقديــر حجــم المخاطــر التــي قــد 

يتعــرض لهــا البنــك فــي حــال:

1- تقّلبات أسعار الّصرف ارتفاعًا أو هبوطًا خالل فترة زمنية محددة وأثرها على تقييم مراكز القطع الموجودة.

2- تذبذب أسعار الفائدة في الّسوق ارتفاعًا أو هبوطًا خالل فترة زمنية محّددة.
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معــدالت الفائــدة خــالل فتــرات محــددة وانعكاســاتها علــى أربــاح وخســائر البنــك الّتخــاذ القــرارات المناســبة علــى ضــوء الّنتائــج.

مخاطر الّدفع المسبق
إّن مخاطــر الّدفــع المســبق تكمــن فــي تعــّرض البنــك إلــى خســارة مالية نتيجة طلــب أو دفع العمــالء اللتزاماتهم أو مســتحقاتهم 

ــى معــّدالت الفائــدة. إّن موجــودات البنــك التــي تحمــل  قبــل اســتحقاقها مثــل رهونــات ذات معــّدالت فائــدة ثابتــة عندمــا تتدّن

ــة بالنســبة إلجمالــي الموجــودات، باإلضافــة إلــى ذلــك فــإّن عوامــل الّســوق األخــرى التــي قــد تــؤدي  ــد ثابتــة ال تعــد جوهري فوائ

إلــى الّدفــع المســبق هــي غيــر جوهريــة فــي األســواق التــي يعمــل فيهــا البنــك. وبالّتالــي فــإّن البنــك يعتبــر تأثيــر مخاطــر الّدفــع 

المســبق علــى صافــي الفائــدة المقبوضــة غيــر جوهــري، بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار أّيــة غرامــات قــد تنتــج عــن الّدفــع المســبق.

مخاطر الّتشغيل
تمّثــل المخاطــر الّتشــغيلية مخاطــر الخســائر الّناتجــة عــن تعّطــل األنظمــة، خطــأ إنســاني، احتيــال وعوامــل خارجيــة أخــرى، عندمــا 

تعجــز أنظمــة الّرقابــة عــن العمــل، فــإن المخاطــر الّتشــغيلية قــد تســّبب أضــرارًا علــى ســمعة البنــك، أو تنشــئ متطّلبــات قانونيــة 

وتشــريعية، كمــا قــد تســّبب خســائر ماديــة. ال يتوّقــع البنــك إزالــة كل المخاطــر الّتشــغيلية ولكــن يمكنــه إدارة هــذه المخاطــر عبــر 

نظــام رقابــة متكامــل ومراقبــة ومتابعــة المخاطــر المحتملــة. إن ّ الّرقابــة تتضمــن فصــل المهــام بفاعليــة، إجــراءات الّتفويــض 

والمراقبــة، الّتوعيــة المســتمّرة للموّظفيــن وتقييــم اإلجــراءات.

يتــم الّتخفيــف مــن مخاطــر الّتشــغيل عــن طريــق الّتحديــث والّتطويــر المســتمر لألنظمــة المعلوماتيــة وتطويــر كفــاءة القائميــن 

علــى هــذه األنظمــة، إضافــة إلــى الّتدقيــق المتخّصــص باألنظمــة لفحــص دّقــة المدخــالت والمخرجــات، والّتدريــب المتواصــل للكادر 

البشــري، كمــا يقــوم البنــك بإبــرام عقــود تأميــن تغّطــي أنــواع معّينــة مــن المخاطــر المختلفــة.

مخاطر األعمال
تنشــأ مخاطــر األعمــال مــن عــدة عوامــل قــد تؤّثــر علــى البنــك أو قّطــاع البنــوك بصفــة عامــة، ومنهــا األخطــار الّناتجــة عــن الّظــروف 

الّسياســية واالقتصاديــة المحيطــة والتــي تحمــل فــي طّياتهــا العديــد مــن المؤّشــرات الّســلبية علــى نتائــج أعمــال البنــك، تقــوم 

ــج  إدارة البنــك بتقييــم تلــك المخاطــر بشــكل مســتمر واّتخــاذ اإلجــراءات المناســبة للّتقليــل بقــدر اإلمــكان مــن أثرهــا علــى نتائ

األعمــال والمركــز المالــي للبنــك.

مخاطر الّسيولة
تتمّثــل مخاطــر الّســيولة فــي عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر الّتمويــل الــالزم لتأديــة التزاماتــه فــي تواريــخ اســتحقاقها وتمويــل 

زيــادة الموجــودات للوقايــة مــن هــذه المخاطــر. تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر الّتمويــل باإلضافــة إلــى الودائــع وإدارة الموجــودات مع 

أخــذ الّســيولة فــي االعتبــار ومراقبــة الّســيولة علــى أســاس يومــي، باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم البنــك بتقديــر الّتدفقــات الّنقديــة 

المســتقبلّية وتوّفــر الّضمانــات الممكــن اســتعمالها لتوفيــر الّســيولة عنــد الحاجــة.

يحتفــظ البنــك بموجــودات ذات قابليــة عاليــة للّتســويق يمكــن تســييلها بســهولة كحمايــة ضــّد أي حالــة نقــص غيــر منظــورة 

ــاوي %5  ــزي تس ــورية المرك ــرف س ــدى مص ــة ل ــة إلزامي ــى وديع ــة عل ــك بالمحافظ ــوم البن ــك، يق ــى ذل ــة إل ــيولة، باإلضاف ــي الّس ف

مــن متوســط ودائــع العمــالء و 10% مــن رأســمال البنــك. يتــم قيــاس ورقابــة الّســيولة علــى أســاس الّظــروف الّطبيعيــة والّطارئــة. 

يحافــظ البنــك علــى حــدود لنســبة صافــي الموجــودات المتداولــة إلــى مطلوبــات العمــالء وااللتزامــات خــارج بيــان المركــز المالــي 

المثّقلــة. تتكــون الموجــودات المتداولــة مــن الّنقــد وأرصــدة لــدى المصــارف والمؤسســات المصرفيــة قصيــرة األجــل بعــد تنزيــل 

ودائــع المصــارف والمؤسســات المصرفيــة. تــمّ  احتســاب نســب الّســيولة بكافــة العمــالت بنــاًء علــى قــرار مجلــس النقد والتســليف 

رقــم 588/م ن/ب4  تاريــخ 22 تشــرين الثانــي 2009.

2020 2021

%99.23 %103.92 نسبة آخر العام

%90.95 %103.62 المتوسط خالل السنة

%99.23 %108.94 أعلى نسبة

%73.35 %92.00 أقل نسبة
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خّطة استمرارية العمل

الّدراسة الّتحليلية لخّطة استمرارية العمل 

مركز المعطيات االحتياطي والموقع ذو الّتوافرية العالية

خّطة اإلخالء واإلسعاف األولي

وحدة خّطة استمرارية العمل

لجنة إدارة األزمات

خّطــة اســتمرارية العمــل هــي الخّطــة التــي يضعهــا البنــك لضمــان عــدم االنقطــاع واســتمرار العمــل وتقديــم الخدمــات المتاحــة 

فــي وضــع األزمــات )كــوارث طبيعيــة، أخطــاء بشــرية، توّقــف أنظمــة تقنيــة أو تهديــد أمنــي(، وتحديــد صالحيــات وواجبــات جميــع 

الجهــات المعنيــة باإلضافــة إلــى تحديــد العمليــات المطلوبــة فــي األزمــات. وتهــدف الخّطــة إلــى الحفــاظ علــى ســالمة األفــراد، 

ــي لضمــان اســتمرارية العمــل ضمــن أوقــات  ــل إجرائ ــم الخدمــات المتاحــة بأفضــل شــكل. ووضــع دلي ــكات البنــك، وتقدي وممتل

األزمــات وذلــك مــن خــالل الّدراســة الّتحليليــة لخّطــة اســتمرارية العمــل، وتأميــن مراكــز المعطيــات البديلــة.

هــي دراســة أّولّيــة يتــم إنجازهــا مــن قبــل قســم المخاطــر الّتشــغيلية بهــدف تقييــم وتحليــل المخاطــر المحتملــة بشــكل مســبق 

لتطبيــق خّطــة اســتمرارية العمــل. تســاعد هــذه الّدراســة علــى تحديــد العــدد المطلــوب مــن الموظفيــن والمهــام المنوطــة بــكل 

قســم مــن األقســام المعنّيــة، والعمليــات المــراد تنفيذهــا أثنــاء تفعيــل خّطــة اســتمرارية العمــل. 

هــو المــكان المجهــز بالّتجهيــزات والبيانــات الالزمــة التــى تســاعد فــي اســتمرارية العمــل خــالل فتــرة الكــوارث و/أو توّقــف مركــز 

ــي،  ــات الرئيس ــز البيان ــف مرك ــرة توّق ــالل فت ــات خ ــن الخدم ــاح م ــى المت ــد األقص ــم الح ــه تقدي ــة من ــي. والغاي ــات الّرئيس المعطي

تعويــض االنقطــاع الحاصــل بمركــز المعطيــات الّرئيســي لحيــن معالجــة االنقطــاع، والّتقليــل مــن اآلثــار المحتملــة )المخاطــر( مــن 

فتــرة االنقطــاع.

هــي الّسياســة التــي تهــدف إلــى إنشــاء دليــل ألمــن وســالمة موظفــي وعمــالء بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي، ووضــع تعليمــات 

ــع موظفــي بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي، والعمــل علــى تطبيقهــا فــي حــال  ــاول جمي ــي فــي متن الّســالمة واإلســعاف األّول

الّتعــّرض لحــاالت الطــوارئ )حرائــق، زالزل، تســّرب مــواد كيميائيــة، انفجــارات وعبــوات ناســفة، هجــوم مســّلح(.  

هــي الوحــدة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى خّطــة اســتمرارية العمــل، ووضــع الّسياســات واإلجــراءات المناســبة لهــا وآلّيــة تطبيقها، 

ــة إدارة  ــى لجن ــا إل ــل تقاريره ــتمرارية العم ــة اس ــدة خّط ــّدم وح ــل. تق ــتمرارية العم ــان اس ــة لضم ــات المعني ــع الجه ــيق م والّتنس

األزمــات.

هــي الّلجنــة الّتنفيذيــة المســؤولة عــن جميــع القــرارت واألنشــطة الخاّصــة بخّطــة اســتمرارية العمــل، مــن الموافقــة علــى الخّطــة 

ــة لخّطــة اســتمرارية العمــل الموافــق عليهــا مــن إدارة  وتعديالتهــا وتفعيلهــا و/أو إيقــاف تفعيلهــا، واعتمــاد الّدراســة الّتحليلي

المخاطــر، إلــى قــرارات فتــح أو إغــالق فــروع البنــك وأبنيــة اإلدارة العامــة عندمــا تقتضــي الحاجــة فــي حــاالت األزمــات.
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الّتحليل المالي

لمحة عاّمة

الّتوظيفات الرأسمالية

إّن اســتمرار الّظــروف التــي نمــّر بهــا أّدت إلــى زيــادة الّصعوبــات والّتحديــات التــي نتعــّرض لهــا، ولكــن بالّرغــم مــن ذلــك فــإّن البنــك 

قــد وجــد ســبل للتأقّلــم مــع كل المســتجدات والمتغّيــرات وتمّكــن مــن تحقيــق اإلنجــازات الّتاليــة:

- المحافظة على المركز الّريادي بالمقارنة مع البنوك الخاصة الّتقليدية من ناحية مجموع الموجودات وعدد الفروع.

- قــدرة البنــك علــى تحقيــق صافــي أربــاح بالّرغــم مــن احتجــاز مؤونــات لتلبيــة متطّلبــات تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد الّتقاريــر 

الماليــة 9.

- المحافظة على نسبة سيولة ممتازة ليبقى البنك في موقع ممّيز بين البنوك الخاّصة.

توّزعــت اإلضافــات الرأســمالية فــي العــام 2021 علــى فــروع البنــك علــى الّشــكل اآلتــي )مســتثنيًة تأثيــر أي اســتبعاد تــّم لجميــع 

األصــول(، علمــًا أّن البيانــات المرفقــة لتقريــر مدّقــق الحســابات تتضّمــن تفاصيــل أكثــر

ُيظهر الّرسم البياني مجموع الموجودات في جميع البنوك الّتقليدية الخاصة بناًء على اإلفصاحات التي تّم نشرها بتاريخ 2021/12/31

1,501,199

614,037

479,946
576,837

452,830

743,354

380,483
307,222 290,701

222,134

مجموع الموجودات
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بنك بيمو
السعودي
الفرنسي

المصرف
الدولي للتجارة

و التمويل

بنك سورية
و المهجر

 بنك قطر
الوطني

فرنسبنك بنك سورية
و الخليج

بنك االئتمان
األهلي

بنك بيبلوس البنك العربي بنك الشرق

اإلضافات الرأسمالية خالل العام 2021 حسب نوع األصل ل.س نوع األصل

3,404,253 المباني

232,060 تحسينات في المأجور

3,867,225 مفروشات ومعدات مكتبية

1,722,752 أجهزة الكومبيوتر

135,076 برامج معلوماتية

6,421,932 دفعات مسبقة على مصاريف رأسمالية

15,783,298 المجموع



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  442021

تحليل المركز المالي للّشركة ونتائج أعمالها خالل العام 2021

 مصادر الّتمويل

ــت  43,283.52  ــي بلغ ــاح الت ــة باألرب ــورية مقارن ــرة س ــون لي ــت 139,741.62 ملي ــاح بلغ ــي أرب ــام 2021 صاف ــي الع ــك ف ــق البن - حّق

ــام 2020. ــورية للع ــرة س ــون لي ملي

- إن اســتثنينا أثراألربــاح الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال والتــي تشــّكل أربــاح غيــر تشــغيلية وغيــر محّققــة، نــرى بــأّن البنــك قــد حّقــق 

فــي عــام 2021 أربــاح محّققــة بمبلــغ  7,696.12 مليــون ليــرة ســورية مقارنــة بأربــاح محّققــة بمبلــغ 766.63 مليــون ليــرة ســورية 

خــالل عــام 2020.

- ارتفــع إجمالــي الّدخــل الّتشــغيلي بنســبة 132.15% بالمقارنــة مــع عــام 2020 بعــد اســتثناء أثــر األربــاح الّناتجــة عــن تقييــم رأس 

المــال والتــي تشــّكل أربــاح غيــر تشــغيلية وغيــر محّققــة.

- بلغــت أربــاح الّســهم للعــام 2021 مبلــغ 991.80 ليــرة ســورية للّســهم الواحــد مقارنــة بأربــاح بلغــت 431.34 ليــرة ســورية للعــام 

2020 )إن أربــاح الســهم متضّمنــًة األربــاح الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال( .

- ارتفــع مجمــوع الموجــودات بنســبة %129.05 مــن 655.41 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 إلــى  1,501.20  مليــار 

ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021.

- ارتفعــت ودائــع الّزبائــن بنســبة %106.76 مــن 533.85 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 إلــى  1,103.80 مليــار ليــرة 

ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021.

- ارتفــع صافــي الّتســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بنســبة %103.16 بالمقارنــة مــع نهايــة عــام 2020، مــع العلــم بــأّن الّديــون 

المنتجــة قــد ازدادت بنســبة %102.48 بالمقارنــة مــع عــام 2020.

- ارتفعت حقوق الملكية للمساهمين في المصرف بنسبة %134.44 بالمقارنة مع نهاية عام 2020.

لقــد شــّكلت ودائــع الزبائــن مصــدر الّتمويــل األساســي لتســليفات وتوظيفــات البنــك إذ فاقــت 1,103 مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة 

عــام 2021 لتمّثــل حوالــي %83.56 مــن مجمــوع مصــادر الّتمويل.

139,741.62

43,283.52

2,698.99
3,576.25 (2,094.67)

10,341.74
6,673.797,696.12 766.63 2,670.30 3,614.30

1,736.93

1,809.20 215.83

2021 2020 2019 2016 2018 معدلة2015 2017 معدلة

صافي الربح
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مصادر الّتمويل

وقد توّزعت ودائع الّزبائن على الّشكل الّتالي:

 نسبة
 التغيير من
 2020 الى

2021

2021 2020 2019 2018 معدلة 2017 معدلة 2016 2015

 مصادر
الّتمويل

 بآالف الليرات(
)السورية

+134.44% 175,668,006 74,932,118 31,485,784 29,613,466 26,006,993 28,263,750 17,911,367  حقوق
المساهمين

+106.76% 1,103,804,753 533,853,123 259,631,309 249,488,111 198,943,938 185,527,087 138,253,190 ودائع الزبائن

+248.34% 41,446,979 11,898,444 4,610,349 4,642,381 5,415,786 4,792,491 2,713,485  ودائع
المصارف

+112.82% 1,320,919,738 620,683,685 295,727,442 283,743,958 230,366,717 218,583,328 158,878,042 المجموع

 نسبة
 التغيير من
 2020 الى

2021

2021 2020 2019 2018 معدلة 2017 معدلة 2016 2015
 ودائع الّزبائن
 بآالف الليرات(

)السورية

+105.97% 759,454,406 368,720,188 161,484,234 172,172,071 137,532,977 139,517,264 103,774,178  ودائع تحت
الّطلب

+107.43% 325,584,594 156,963,513 88,179,574 67,511,872 55,673,691 41,408,239 29,334,027 ودائع ألجل

+129.71% 18,765,753 8,169,422 9,967,501 9,804,168 5,737,270 4,601,583 5,144,985 ودائع توفير

+106.76% 1,103,804,753 533,853,123 259,631,309 249,488,111 198,943,938 185,527,086 138,253,190 المجموع

حقوق المساهمينودائع الزبائنودائع المصارف

2021 2020 2019 2016 2018 معدلة2015 2017 معدلة
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ودائع الزبائن

ودائع تحت الطلبودائع ألجلودائع توفير

2021 2020 2019 2016 2018 معدلة2015 2017 معدلة

الّتوظيفات

توّزعــت توظيفــات البنــك بيــن الّتســليفات الممنوحــة للّزبائــن، الودائــع مــع المصــارف المراســلة إضافــًة إلــى بعــض االســتثمارات 

الماليــة. 

1- الّتوظيفات مع البنوك المراسلة
ــدة آلجــال مختلفــة. ُيمكــن حصــر  ــع المجّم ــة وحســابات الودائ ــوّزع الّتوظيفــات مــع البنــوك المراســلة علــى الحســابات الجاري تت

المــردود علــى الّتوظيفــات مــع البنــوك المراســلة بالفوائــد المحّصلــة علــى حســابات الودائــع لــدى البنــوك المراســلة، حيــث 

ارتفعــت توظيفــات البنــك 154.32%  خــالل عــام 2021 كمــا هــو مبّيــن أدنــاه بالمقارنــة مــع 2020 ونتيجــة لتطبيــق المعيــار 9 فقــد 

قــام البنــك بتشــكيل مؤونــات خســائر ائتمانيــة لألرصــدة والودائــع لــدى البنــوك.

2- االّتسليفات المباشرة الممنوحة للّزبائن 
ازدادت تســليفات البنــك قبــل اقتطــاع المؤونــات والفوائــد المعّلقــة فــي 31 كانــون األول 2021 بشــكل ملحــوظ  لتصبــح حوالــي 

248 مليــار ليــرة ســورية. وتتــوّزع هــذه الّتســليفات المباشــرة علــى الحســاب الجــاري والقــروض ذات اآلجــال المختلفــة.

 نسبة
 التغيير من
 2020 الى

2021

2021 2020 2019 2018 معدلة 2017 معدلة 2016 2015

 التوظيفات
 لدى المصارف

المراسلة
 بآالف الليرات(

)السورية

+%161.45 777,993,291 297,568,137 46,598,076 20,318,861 27,563,136 37,327,057 24,564,994  حسابات
جارية

+%122.46 148,059,388 66,555,454 60,396,398 72,849,509 86,267,225 99,900,111 21,505,790  حسابات
ودائع

%154.32+ 926,052,679 364,123,591 106,994,474 93,168,370 113,830,361 137,227,168 46,070,784 المجموع



47

التسليفات الممنوحة للزبائن

حسابات جارية مدينةقروض وسلفسندات محسومة

2021 2020 2019 2016 2018 معدلة2015 2017 معدلة

3- الّتسليفات غير المباشرة
نظــرًا للقيــود المفروضــة علــى القّطــاع االقتصــادي والتــي أّدت إلــى صعوبــة فــي إيجــاد بنــوك مراســلة لتنفيــذ العمليــات المتعّلقــة 

باالعتمــادات المســتندية، الحــواالت والكفــاالت الخارجيــة، فــإّن جميــع ماُذكــر أّدى إلــى انخفــاض الّتســليفات الغيــر مباشــرة خــالل 

الّســنوات الماضيــة:

 نسبة
 التغيير من
 2020 الى

2021

2021 2020 2019 2018 معدلة 2017 معدلة 2016 2015

 الكفاالت
 واالعتمادات
 المستندية

 بآالف الليرات(
)السورية

%89.67+ 85,530,622 45,094,394 23,559,595 23,717,164 23,147,699 25,643,747 19,941,450 الكفاالت

- - - - - - - 275,203  االعتمادات
المستندية

%89.67+ 85,530,622 45,094,394 23,559,595 23,717,164 23,147,699 25,643,747 20,216,653 المجموع

 نسبة
 التغيير من
 2020 الى

2021

2021 2020 2019 2018 معدلة 2017 معدلة 2016 2015

 الّتسليفات
 الممنوحة

 للّزبائن
 بآالف الليرات(

السورية

%91.93+ 36,763,045 19,154,188 9,059,995 7,221,048 5,964,030 6,592,837 7,978,048  حسابات
جارية مدينة

%99.16+ 211,719,222 106,307,208 105,294,984 81,784,311 48,193,896 38,390,637 38,034,805  قروض
وسلف

%100+ 372 - - - 138,669 211,718 147,685  سندات
محسومة

%98.06+ 248,482,639 125,461,396 114,354,979 89,005,359 54,296,595 45,195,192 المجموع 46,160,539
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التسليفات من خارج الميزانية

الكفاالتاإلعتمادات المستندية

2021 2020 2019 2016 2018 معدلة2015 2017 معدلة

المصاريف

بلغت المصاريف األساسية حوالي 92 مليار ليرة سورية خالل عام 2021.

شــّكلت المؤونــات المكونــة وفــق المعيــار رقــم 9 جــزء كبيــر مــن المصاريــف حيــث بلغــت 50.99% مــن مجمــوع المصاريــف، وبلغــت 

الّرواتــب واألجــور وملحقاتهــا 19.2 مليــار ليــرة ســورية لتمّثــل حوالــي 20.81% مــن مجمــوع المصاريــف األساســية وبلغــت العمــوالت 

المدفوعــة 14.3 مليــار لتمّثــل حوالــي 13.44% وبلغــت الفوائــد المدفوعــة حوالــي 10.2 مليــار ليــرة ســورية لتمّثــل حوالــي %11.06 

مــن مجمــوع المصاريــف األساســية.

* تتضّمن اإليجارات، مصاريف االتصاالت والكهرباء والمحروقات، مصاريف الصيانة والقرطاسية )الخ...(

 نسبة
 التغيير من
 2020 الى

2021

2021 2020 2019 2018 معدلة 2017 معدلة 2016 2015

 المصاريف
 األساسية

 بآالف الليرات(
)السورية

%32.13+ 10,204,585 7,722,865 4,814,238 4,108,474 2,565,265 1,802,613 1,550,896  الفوائد
المدفوعة

%2424.92+ 14,318,772 567,097 507,950 514,175 734,447 68,839 117,330  العموالت
المدفوعة

%110.00+ 19,195,445 9,140,824 5,295,327 3,957,644 3,695,980 3,059,898 2,320,747  الرواتب واألجور
وملحقاتها

%139.50+ 2,270,159 947,878 827,976 626,773 485,543 353,513 292,253 االستهالكات

%93.43+ 47,034,487 24,315,864 5,187,418 -355,042 225,749 758,099 1,332,186
 المؤونات

 )مستثنيتّا
 مؤونة ضريبة

)الدخل

%279.81+ 13,537,862 3,564,398 2,439,260 1,964,301 1,697,298 1,585,713 1,120,245 المصاريف اإلدارية 
والتشغيلية*

%130.36+ 106,561,310 46,258,926 19,072,169 10,816,325 9,404,282 7,628,675 6,733,657 المجموع
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االعتماد على الموردين

تبّرعات البنك خالل العام

اإليرادات

يقــوم البنــك بتنويــع اعتمــاده علــى مــوردي الخدمــات واألصــول وكافــة المســتلزمات المصرفيــة بأكبــر قــدر ممكــن، بينمــا يتــم 

الّتعامــل مــع بعــض األطــراف المعينــة محليــًا وخارجيــًا لخصوصيــة تلــك الخدمــات ولضــرورات العمــل المصرفــي والحــرص علــى 

الحصــول علــى أفضــل الخدمــات الممكنــة.  

تتضّمن تلك األطراف المورّدين الّتاليين:

- شركة Petra Monetics والتي تقوم بتزويدنا بخدمات الّصراف اآللي.

ــى  ــال ال ــل لالنتق ــك بالعم ــوم البن ــث يق ــد, حي ــي الجدي ــام المصرف ــا بالّنظ ــا لتزويدن ــد معه ــّم الّتعاق ــي ت ــركة ICSFS و الت - ش

الّنظــام المصرفــي الجديــد.

بلغت الّتبرعات خالل العام مبلغ 9,070,239 ليرة سورية.

توّزعــت إيــرادات البنــك بشــكل أساســي بيــن الفوائــد المحّققــة مــن الّزبائــن والبنــوك، والعمــوالت علــى مختلــف العمليــات 

المصرفيــة، باإلضافــة لألربــاح الّناجمــة عــن عمليــات القطــع وتقييــم العمــالت األجنبيــة. 

بلغــت إيــرادات الفوائــد 31.4 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2021 وبزيــادة قدرهــا 62.31% عــن العــام 2020، وبلغــت إيــرادات العمــوالت 

65.3 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2021 بزيــادة قدرهــا 168.88% عــن عــام 2020.

توزيع المصاريف األساسية

الفوائد المدفوعة

الرواتب و األجور و ملحقاتها

اإلستهالكات

المؤونات )مستثنيًا مؤونة ضريبة الدخل(

المصاريف اإلدارية و التشغيلية

11.06%

20.81%

2.46%

50.99%

14.68%
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 نسبة
 التغيير من
 2020 الى

2021

2021 2020 2019 2018 معدلة 2017 معدلة 2016 2015

 اإليرادات
 )بآالف
 الليرات

)السورية

%62.10+ 31,337,729 19,332,178 16,716,581 12,474,892 8,939,116 6,673,983 4,788,668 إيرادات الفوائد

%168.88+ 65,283,016 24,279,471 3,780,793 2,105,942 1,937,920 1,624,100 1,745,901  إيرادات
العموالت

%413.58+ 15,550,262                                     
3,027,819 1,171,393 1,084,744 911,428 1,383,939                         

728,668 

 صافي أرباح
 العمليات المالية
 )مستثنيتّا تأثير

 تقييم مركز
)القطع البنيوي

%140.51+ 112,171,007 46,639,468 21,668,767 15,665,578 11,788,464 9,682,022 7,263,237 المجموع

اإليرادات

إيرادات اللفوائدإيرادات العموالتصافي أرباح العمليات المالية

2021 2020 2016 2019 معدلة2018 معدلة2015 2017 معدلة

الّسلسلة الّزمنية لألرباح الموّزعة للمساهمين

تّم توزيع األرباح الّنقدية و األرباح على شكل أسهم مجانية على المساهمين وفقًا للّترتيب الّزمني أدناه:

- أرباح نقدية:

   • عن عام 2006 بمبلغ سبعة وثمانون مليون و خمسمائة ألف ليرة سورية ال غير. 

   • عن عام 2008 بقيمة مائة وخمسون مليون ليرة سورية الغير. 

- أرباح كأسهم مجانية:

   • في عام 2009 تّم توزيع ما يعادل سبعمائة وخمسون مليون ليرة سورية ال غير.

   • في عام 2010 تّم توزيع ما يعادل أربعمائة وخمسة وخمسون مليون ليرة سورية ال غير.

   • في عام 2017 تّم توزيع ما يعادل خمسمائة مليون ليرة سورية ال غير.

   • في عام 2018 تّم توزيع ما يعادل مليار ليرة سورية ال غير 

   • في عام 2019 تّم توزيع ما يعادل مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية ال غير. 

   • في عام 2020 تّم توزيع ما يعادل ملياري ليرة سورية ال غير.
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تحفظات مدقق الحسابات على البيانات المالية كما في 31 كانون األول 2021 

 

ورد في تقرير مدقق الحسابات المستقل ما يلي:

كمــــا هــــو مبيــــن فــــي اإليضاحــات رقــم 6 و7 حــول البيانــــات الماليــة الموحــدة، لــدى المجموعــــة توظيفــات لــدى المصــارف 

فــــي الجمهوريـــة اللبنانيـــة علـى شـكل أرصـدة وإيداعـات لـدى تلـك المصـارف بمبلـغ مجموعـه 882,653,198,508 ليـرة سـورية 

كمـــا فـي 31 كانـون األول 2021. 

فـي ضـوء الظـروف الراهنـة فـي الجمهوريـة اللبنانيـة وحالـة عـدم اليقيـن فـي االقتصـاد اللبنانـي، قامـت المجموعـة بتشـكيل 

مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــن هــذه التعرضــات بمــا نســبته 25.12% مــن إجمالــي األرصــدة واإليداعــات لــدى 

المصـــارف فـــي الجمهوريـــة اللبنانيـــة. لـــم نتمكـــن مـــن الحصـــول علـى مـــا يؤيـد مـــدى كفايـة هـــذه المخصصـــات وفقًا لمعيـار 

التقاريـــر الماليـــة الدولـــي رقـم 9. لقـد عدلنـا رأينـا عـن الســـنة المنتهيـة فـي 31 كانـون األول 2020 لنفـس السـبب.

لقـــد قمنـــا بالتدقيـــق وفقًا للمعاييـــر الدوليـة للتدقيـــق. إن مسـؤولياتنا وفقًا لهـذه المعاييـر موضحـــة فـي فقـرة »مسـؤوليات 

مدقـق الحسـابات حـول تدقيـق البيانـات الماليـة الموحـدة » فـي تقريرنـا. إننـا مسـتقلون عـن المجموعـة وفقًا لقواعـد السـلوك 

األخالقـــي للمحاســـبين المهنييـــن )بمـا فـي ذلـك معاييـر االسـتقاللية الدوليـة( “IESBA Code”، وقواعـد السـلوك المهنـي ذات 

الصلـة بتدقيقنـا للبيانـات الماليـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية، وقـد قمنـا بااللتـزام بمسـؤولياتنا األخالقيـة األخـرى وفقًا 

للقواعـــد المذكـــورة. فـــي اعتقادنـا أن أدلـة التدقيـق التـي حصلنـا عليهـا كافيـة ومالئمـة وتوفـر أساسًا إلبـداء رأينـا المتحفـظ.

















































































































































































































52

الخّطة المستقبلية للبنك 

يعمــل البنــك بشــكل متواصــل علــى تصميــم ورســم اســتراتيجيته وتحديــد خطــاه لتحقيــق غاياتــه فــي تلبيــة احتياجــات عمالئــه 

وتقديــم وتطويــر المنتجــات المتكاملــة والمحافظــة علــى المحفظــة االئتمانيــة بجــودة وكفــاءة عاليــة معتمــدًا علــى رؤيتــه فــي 

أن يكــون البنــك األّول لجميــع الّســوريين مــن خــالل الّتركيــز علــى األمــور الّتاليــة:

- زيــادة الحّصــة الّســوقية: وذلــك باالســتمرار بتعزيــز انتشــاره مــن خــالل الّتوســع المــدروس لشــبكة فروعــه واالســتمرار فــي تطويــر 

ــة لتلبيــة جميــع  ــا فــي الّســوق المحلي ــز وجودن ــا وتعزي ــر منتجاتن ــه مــن كافــة شــرائحه مــن خــالل تطوي وتوســيع قاعــدة عمالئ

متطّلبــات عمالئنــا الحالييــن والمرتقبيــن مــن أفــراد وشــركات وأصحــاب أعمــال صغيــرة ومتوســطة.

ــر الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة )دفــع الفواتيــر بالّتعــاون مــع الّشــركة الّســورية للمدفوعــات، الدفــع فــي  - االســتمرار بتطوي

الفعاليــات الّتجاريــة مــن خــالل مســح ال QR Code, دفــع أقســاط الجامعــات،  إلــخ...( وإيجــاد الحلــول التكنولوجيــة المتطــّورة إلدارة 

متطّلبــات العمــالء بشــكل فّعــال مــع االلتــزام بأمــن المعلومــات المقّدمــة لعمالئــه. ستســاعد هــذه الخدمــات علــى اســتهداف 

شــريحة أكبــر مــن العمــالء و خاصــًة شــريحة الّطــالب التــي مــا تــزال غيــر مشــمولة بالقّطــاع المصرفــي بشــكل واســع.

- العمل على تطوير سبل الّتعاون والتآزر بين بنك بيمو السعودي الفرنسي و بنك االئتمان األهلي لتعزيز مكانة الّطرفين.

- التوّســع فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الّصغيــرة والمتوّســطة بمــا يتناســب مــع توّقعــات عمالئنــا واحتياجاتهــم 

المتجــّددة  والتــي ســتنعكس إيجابيــًا فــي دفــع عجلــة االقتصــاد.

- تعزيــز وترســيخ الّتعــاون مــع المؤسســة الّتابعــة شــركة بيمــو الّســعودي الفرنســي الماليــة والّشــركة المّتحــدة للّتأميــن والشــركة 

الســورية العربيــة للتأميــن ســعيًا نحــو توفيــر الخدمــات الماليــة المتكاملــة والمصّممــة لتعزيــز مســتوى الّرضــى للعمــالء وتحســين 

القــدرة الّتنافســية فــي ســوق الخدمــات الماليــة والمصرفيــة.

- باشــر بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي للّتمويــل األصغــر أعمالــه خــالل عــام 2021 والــذي سيســاعد علــى تحقيــق رؤيــة االبنــك بــأن 

يكــون البنــك األول لجميــع الّســوريين مــن خــالل تقديــم القــروض الّتشــغيلية ألكبــر شــريحة ممكنــة فــي المجتمــع متضّمنــة ذوي 

الّدخــل المحــدود وبمــا يتوافــق مــع متطلباتهــم. 

- كما يجدر اإلشارة، إلى استمرار البنك في تطوير سياساته المرتبطة بتطبيق المعيار المحاسبي الّدولي رقم 9. 



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  532021

 توّزع الصرافات اآللية

عدد مراكز ّاالت الصراف ااّللي العنوان بالتفصيل المحافظة

2 اإلدارة العامة

دمشق

2  فندق الشام

1 البرامكة - جامعة الشام الخاصة

1 كورنيش التجارة - جادة الحمزة والعباس

1 القصور - جانب المعهد الصحي- مقهى المكتب

1 باب توما-شارع أديب اسحق

1 مشروع دمر - جزيرة 9 مقابل مدرسة سمير النحاس

1 مشروع دمر جانب الكنيسة - مركز دمر الطبي

1 الحريقة-شارع ابن خلدون

3 شارع 29 أيار

1 مساكن برزة - قاسيون مول

1 أبو رمانة - إدارة منظمة الهالل األحمر العربي السوري

1 الميدان - كورنيش

2 جرمانا-ساحة البلدية

1 مطار دمشق الدولي

2 المزة-اوتوستراد
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1 عدرا-المدينة الصناعية

ريف دمشق

1 صحنايا - سيرياتيل - اإلدارة العامة

1  صحنايا - اشرفية صحنايا

1 صيدنايا - مطعم جنة صيدنايا

2 العزيزية-شارع العزيزية-بناية الدهان

حلب

1 مشفى القديس لويس

1 فندق الشهباء

1 المحافظة - دوار المحافظة

1 السليمانية

1 الشيخ نجار - المنطقة الصناعية

1 تجميل الفرقان-شارع مساكن الشرطة

1 الالذقية - شارع 8 ّاذار

الالذقية

1 الالذقية - دمسرخو - منتجع أفاميا السياحي

1 الالذقية - منتجع الشاطئ األزرق

1  الالذقية - مقابل دوار هارون - جانب الهجرة والجوازات - بناء
زهراوي

1  مدينة جبلة - المدخل الشمالي - الشارع العام - دوار
المشفى الوطني

1 بانياس - دوار البلدية-بناء وحود

طرطوس

1 صافيتا - الشارع الرئيسي

1 صافيتا - فندق صافيتا الشام

1 طرطوس - شارع هنانو-بناء رفول

1  طرطوس شارع المصارف



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  552021

عدد مراكز ّاالت الصراف ااّللي العنوان بالتفصيل المحافظة

1 حمص - الحضارة - شارع الحضارة

حمص

1 حمص- حسياء

1 حمص- حسياء - الشركة الحديثة للصناعات الزجاجية

1 حمص - جامعة الحواش

1 حمص - جامعة الوادي

1 وادي النصارة الحواش-شارع المزينة 

1 حماه - شارع القوتلي-ساحة دار الحكيم

1حماه حماه - مشفى الحوراني

1 حماه - مصياف

1 القامشلي - شارع الرئيس

الحسكة

1 الحسكة -  شارع القوتلي-جانب البنك المركزي

2 السويداء - شارع الرئيس السويداء

1 درعا - جانب دوار البريد درعا

58 المجموع
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 عناوين
بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

المدينة العنوان إعادة افتتاح تاريخ االفتتاح اسم الفرع

دمشق دمشق - شارع 29 أيار  1 Apr 2004 فرع 29 أيار

 عدرا الصناعية )ريف
)دمشق

 ريف دمشق - مدينة عدرا
Jun 2018 24 الصناعية Dec. 2009 فرع عدرا

دمشق دمشق - فندق الشام  22 Mar 2015 فرع فندق الشام

دمشق دمشق - كورنيش الميدان  17 Oct 2018 فرع الميدان

دمشق  دمشق - باب توما - شارع
أديب اسحق  13 Feb 2005 فرع باب توما

دمشق  دمشق - اتستراد المزة -
بجانب مستشفى الرازي  20 Nov 2005 فرع المزة

دمشق دمشق - شارع ابن خلدون  17 Feb 2008 فرع الحريقة

دمشق  دمشق - التجارة - الحمزة
Aug 2010 1  والعباس فرع العباسيين

دمشق دمشق - دمر - الجزيرة 9  21 Jan 2009 فرع دمر

جرمانا  دمشق - جرمانا - ساحة
البلدية  9 Feb 2009 فرع جرمانا

صحنايا اشرفية صحنايا 31 May 2021 Sep - 2009 فرع صحنايا

حلب  حلب - شارع العزيزية - بناء
دهان  4 Sep 2004 حلب الرئيسي )العزيزية)

حلب حلب - ساحة المحافظة 16 Jul 2018 3 Nov 2007 فرع المحافظة

حلب  حلب - شارع السليمانية
الرئيسي - بناء سالحيان 19 Jan 2013 19 Jan 2009 فرع السليمانية

حلب  حلب - شارع مساكن الشرطة
- بناء األعمدة النحاسية  14 Jun 2009 فرع الفرقان

 المنطقة الصناعية
))حلب

 حلب - الشيخ نجار - المدينة
 الصناعية ب10 - الفئة الثانية

أمام النافذة الواحدة
5 Aug 2018 12 Jul 2009 فرع الشيخ نجار

الالذقية  الالذقية - منطقة الكاملية -
شارع 8 آذار  24 Apr 2005 فرع الالذقية الرئيسي

الالذقية
 محافظة الالذقية - مقابل
 دوار هارون - جانب الهجرة

والجوازات - بناء زهراوي
 4 Jan 2010 فرع الالذقية 2

جبلة

 الالذقية - مدينة جبلة
 - مدخل جبلة الشمالي -

 الشارع العام - دوار المشفى
 الوطني

 8 Feb 2011 فرع جبلة

الحواش  حمص - الحواش - شارع
المزينة  26 Dec 2005 فرع الحواش



- التقرير السنوي للمساهمين للعام  572021

المدينة العنوان إعادة افتتاح تاريخ االفتتاح اسم الفرع

حمص حمص - شارع الحضارة 2013 20 Apr 2008 فرع الحضارة

 المنطقة الصناعية
حمص

 حسية - المدينة الصناعية 7/6
- مقابل النافذة الواحدة 2019/01/21 Sep. 2009 فرع الحسياء

حماه حماه - شارع القوتلي  8 May 2005 فرع حماه

مصياف  مصياف - شارع الوراقة- بناء
األسمر  27 Apr 2021 فرع مصياف

طرطوس  طرطوس - شارع الثورة - بناء
رفول  26 Sep 2005 فرع طرطوس الرئيسي

بانياس بانياس - شارع القوتلي  Nov. 2009 فرع بانياس

طرطوس طرطوس - شارع المصارف  23 Dec 2010 فرع طرطوس 2

صافيتا Sep 2010 28 صافيتا - فندق صافيتا الشام فرع صافيتا

درعا  درعا - دوار البريد -  مجمع
فندق درعا السياحي 2019/03/24 16 Dec 2006 فرع درعا

السويداء  السويداء - طريق قنوات -
جانب ساحة تشرين 6 Jan 2008 فرع السويداء

الحسكة  الحسكة - شارع جمال عبد
الناصر- مقابل الجامع الكبير 3 Apr 2007 فرع الحسكة

القامشلي Jan 2008 6 القامشلي - شارع الرئيس فرع القامشلي

الالذقية  1 Jul 2006 مكتب مرفأ الالذقية

دمشق

 دمشق - التجارة - الحمزة
 والعباس ) تم االحداث

 في العابد 2016 ونقله الى
العباسيين في 2019

2019  مكتب العباسيين لتوزيع
االعانات المادية
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