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،  2017ضع بني أيديكم التقرير السنوي للمصرف للسنة املالية املنتهية      ن

يعكس النتائج اإلجيابية اليت حققها املصرررررررررررررف  ل   سررررررررررررتو   والذي 

اسررررتمراث ا ااث السررررلعية لتدا ياا ا   ة    ن رغم ل  الاملؤشررررراا املالية 

احلرس الظاملة  نتيجة  اليت تعصررررررال بالع م  نذ  ا يقاثس سررررررعع سررررررنواا  

ظهرا  فا يلها يف  و نعكسررررراتها اليتواجلائرة اليت ُتشرررررن  ل  سررررروثية 

 .والعمل املصريف بشكل خاص ،افة  ناحي احلياة االقتصامية بشكل  امك

فقد حافظ املصرررررف التجاثي السرررروثي  ل  ثيامتك كاحد أك  املصرررراثف العا لة،     ا  ا     

 ن خ   اسرررتذوا ل  ل   ا  ة السررروثيةيف السرررومل املصررررفي ا ك سررروقية الصرررة احلحيو   ل  

 %  ن ومائع هذا القطاع.35ملصريف، و ل  حوالي %  ن حجم  وجوماا القطاع ا40يقاثس 

و ل  صعيد ا  ان املصريف، تشري املؤشراا املالية  ىل س  ة و تانة الوضع املالي للمصرف               

 %.8%  لمًا بان  ثشاماا جلنة با   حتدمها بواقع 14.84بلغت نسعة كفاية ثأس املا  

 –ثقة يت تنعثق  ن شررعاثل املتمثل يف   املصرررف يف حتمل  سررؤولياتك ال   ؤكدين  ل  اسررتمراث

  عاثاا أطلقها ويعمل  ل  حتقيقها باستمراث.  أمان

الشررركر والتقدير جلهوم  يع العا لني يف املصررررف  زيل وبهذل املناسرررعة، يطيي لي أن أتقدم ج

مبختلال  سررتوياتهم اإلماثية والفنية  ل  جهومهم الدبوبة يف العمل  ن أجل ثفعة شرران  صرررفنا   

وتنمية نشررراطاتك، والشررركر  وصرررو   ىل كافة  بائننا الذين ُنثمن  اليًا اقتهم بهذل املؤسرررسرررة      

 املصرفية العريقة.

ختا ًا أسا  اهلل العلي القدير موام التقدم واال مهاث للمصرف التجاثي السوثي  تمنيًا أن 

 يف خد ة الوطن واالقتصام الوطين يواصل  سريتك

 

 واهلل ولي التوفيق
 

 املدير العام

 فراس  براهيم سلمان
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 ي تبط جناحه    ،للمجتمع االقتصرررررررررا    متويل التطو   هاما   يلعب القطاع املصررررررررر      ا  
أ اء  ظيفته األسرررراسرررري  لق  ته يل  التأليض مع األ درررراع ا  ي ا  تطوي  ومألاهياته  موا    

تاج  تا مي  ال  اقتصرررا ي  اتكمؤسرررسررر  املصرررا   ت مسرررتود أ اء ا ماته، حيص أ رررب 
   هاما   لعب    ا  ت ت أ ررررررررررررب  ،جات املق م كذلك   اخل مات  املنتفقط   النقو ، لل  

اإليالم لتق مي اإل شا ات  ال  اسات املتخصص  للعمالء  تألوين م  اء  وطا  املؤسسات 
 األا د. االقتصا ي 

، وذ ا ا ماهت اجاهتاملايل  جو ا منت امب    ه املصررا  ميألن تقييم مسررتود جنا  
ال االي  من ج  ،  ا أهشرررطت  ات جع فعالي  هذ  النتائج وىل مسرررتود أ اء أيماه

لتغريات احمليط اخلا جي  ا اسرررررررررررر اتيجياهت ا هياكل  ايل  تألييض أهظمت  ا ق  هت
 الف ص املتاح  فيه من ج   أا د.  استغالل

لمؤسررررررررررسرررررررررر  املصرررررررررر في  ميألن لكما تعترب     اإلل اع وح د الف ص امل م  اليت 
جاهتا  ذلك لتطبيق األسرررررررررراليب لصرررررررررراف ا ل فع كفاءا ا ماهتا  منت اسررررررررررتغالها

ا  ي ا  االسررررر اتيجياتاف يث    التغري،  اليت ت يو وىل وج اء تغيري شرررررامل يل  اتلض األهظم   اهياكل التنظيمي  ملسررررراه ا 
 .املص في ت  توجي  ا هب   حتسني مستود أ اء  تسيري العمليات  اخل ما

التجا ي   املصرررررا  ،  تلعب  االجتمايي  االقتصرررررا ي لصرررررف  يام      أسررررراسررررري   توفري األموال ملتطلبات التنمي   للمصرررررا  
 االقتصررررررررررا ي   ال  ل املختلف  لشرررررررررر  أهظمت ا  ع  هذا  ادرررررررررر ا    جتميع الو ائع  توظيف ا.  ي   حيوي   لصررررررررررف  اا رررررررررر     ا  

 ايتبا وىل  - ق مي ا  ح يث ا - االقتصرررررررا ي  السرررررررياسررررررري ، اا ررررررر    الف ا األاريا. كما تذهب اتلض النظ يت  األ ليات 
األزمن   ااتال أ  تنموي  يل   اقتصرررررررا ي هنضررررررر    لي ا أيوال كائز اليت تسرررررررتن   - ون مل يألن األهم - من أهم املصررررررر  النظام 

از املايل  سررررررررررررررالمته من أا  األه ا   الغايت اليت يسررررررررررررررع  وىل حتقيق ا كل من له يالق   األمألن ، كما تعترب فايلي  ا  
 املي ان.مباش ا أ  غري مباش ا هبذا 

البالغ  االهتمامال  ل سرررررررررررربب ا مايل   غالب األحيان، فال يجب وذن   ن ه د  اقتصررررررررررررا يتفأكرب األزمات اليت مسررررررررررررت 
 مز ه .         القتصا الضامن الفعال أل  اب الق ا  هبذا اجملال الذ  يعترب 

 مسررررا اهتا لتسررررا ع مواكب للتق م افضررررا   الذ  شرررر  ته اإلهسرررراهي ، فمن هظام تقلي    املصررررا  لق  تنام   تطو  يمل  
 األهظم  املالي    سياساهتا العملي  تبعا   ااتلفت اء  تق مي ا ماهتا،    كل ذلك (   يمل ا وىل تطو    مستود األ)ل ائي

   التوج ات الأللي  لل  ل. االقتصا ي للم يط الذ  تنشط له  كذا األهظم  
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، املص   التجا   السو   من أق م املؤسسات املص في    سو ي  ي ع 
مت ال ايص له  تسجيله    زا ا االقتصا   التجا ا اخلا جي  حيص 

أح ث .   4/6/1956ات يخ  2755لسجل التجا    قم اب
،  مت 29/10/1966ات يخ  /913مبوجب امل سوم التش يعي /

 النشاط االقتصا   هب   متويلهتيج  أتميم مخس  مصا    1967عام ال   أتسيسه
االيتبا ي   االستقالل املايل مؤسس  يام  ذات طالع اقتصا   تتمتع ابلشخصي   هو  .ال االي  اخلا جي  التجا   السو  

وىل متويل التجا ا املص   ي    ،   ( اإل ا    ت تبط لوزي  املالي   تعمل حتت العنوان التجا   )املص   التجا   السو  
 .  ق ال االي   اخلا جي   القيام مبختلض األيمال  اخل مات املص في   فق الضوالط  اف    اليت يضع ا جملس النق   التسليض

ات يخ  /1/  سجل املصا   ل د م ي ي  مفودي  افألوم  ل د املصا     مص   سو ي امل كز  حتت ال قم  أ ال
28/12/2002. 

 زي   أااله وىل أ لع    مليون لريا سو ي  150ين  وح اثه  هللغ  أاالحيص    سو ي من أكرب املؤسسات املص في كما يعترب 
 سرررررو ي  لرياأ ررررربا  أااله سررررربعني مليا  .  من مث 15/8/1988الصرررررا   لتا يخ  /7 قم /مليا ات لريا سرررررو ي  مبوجب الق ا  
تق   النشررررراط املصررررر   اإل،ايل   سرررررو ي، وذ  يسرررررتأث  ايز  اسرررررع من . 2006للعام  /35مبوجب امل سررررروم التشررررر يعي  قم /

% من هشرررراط اإلي اع  70%  يسررررت وذ يل  أكث  من  80حصررررته من و،ايل امليزاهي  العمومي  للقطاع املصرررر    كمله  و 
  اإلق اض   السوق احمللي.

 

 

 

 

 لعقو  طويل  املمول الوحي   ميع يمليات التجا ا  ال يزال ملص   التجا   السو   كان ا
مبا اخلا جي   ال االي    سرررررررو ي  من االل التسررررررر يالت اليت ايتا  يل  تق مي ا  اليت تتمثل 

 لي:ي

 القروض االستثمارية. -

  احلسابات اجلارية املدينة. -

 حسم السندات. -

لتستتتواد والت تتدير                 - ية  ند ت مادات املستت االعت

 ومبختلف العمتت. 

الكفاالت مبختلف األنواع والعمتت. -

  يعمل املصرف على حتقيق األهداف التالية:
 متويل التجا ا ال االي   اخلا جي ..1
 متويل املشا يع االستثما ي ..2
 تق مي اخل مات املص في ..3
 املؤسسات املالي   الش كات االستثما ي املسا     .4
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 اخل مات املص في  األا د  اليت تتمثل مبا يلي:ابإلداف  وىل 

 ت.العمتالودائع حتت الطلب بكافة  -

 الودائع ألجل بكافة العمتت. -

 حسابات التوفو. -

  احلواالت الواردة وال ادرة. -

 تأجو ال ناديق احلديدية.  -

سياحية   تتت دقة واملباعة وال تتتشيكات امل تتتال -

 .وتقاص الشيكات

جلاري                       - ها ا ي ع نو ب ني  كرتو ل فع اال لد قات ا طا ب

 واالئتماني.

ف يا   /71.  ق  للغ ي   الف  ع /1اخل مات من االل م كز   ف  يه  اال ا م و ي  الع لي  السررررررررررو ي  يق م املصرررررررررر   تلك 
 ف يا   الش كات التالع  له املص   التجا   السو   اللبناين.  /5مألتبا   ف  ع املناطق اف ا  ي  ها / /59 ي   املألاتب /

 املص   مبا يلي:يضطلع يص ا

لة        فتح  .1 بالعم بات توفل وقبول الودائع  ــا ية وحسـ جار بات  ــا ية والعمالت    حسـ الســور

 .األجنبية آلجال خمتلفة
مة خصــم عيع وئائق وبصــورة عا خصــم األوراا التجارية وأســناد األمر والســفات     .2

  التسليف وأسناده.
اعها مقابل ضمانات عينية  متويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف جبميع أنو  .3

 شخصية وغلها من الضمانات. أو
 .ادبضمانة هذه األسن خصم أسناد القروض ومنح السلف والقروض .4
 .التعامل مع الصناديق االستثمارية .5
ــهادات اإليداع والقيم املتداولة املنتجة للفوائ  .6 ــدار ش ــفات  وكتب   إص ــناد األمر والس د وأس

 ا واالجتار بها.األورا االعتماد والشيكات واحلواالت مبختلف أنواعها وشراء هذه
قات الدفع واالئتمان     إصـــدار أدوات الــــــدفع مبا يف ولا الســحوبات املصــرفية وبطا        .7

 .والشيكات السياحية والتعامل بها وإدارتها
بلة للتحويل وبيعها والتعامل  شراء عيع وسائل الدفع احملررة بالعمالت األجنبية القا   .8

 بها يف أسواا الصرف اآلنية واآلجلة.
 .الكفاالت بأنواعهاإصدار وقبول  .9

 .االستدانة آلجال خمتلفة بالعمالت احمللية واألجنبية .10
 اإلقراض آلجال خمتلفة بالعمالت احمللية واألجنبية. .11

                                                           
 هي من اات املص   التجا   املميزا له ين أ  مص    ،  لالحتفاظ ابملمتلألات اهام  للعمالء  مان  س ي  اتم ييوف  املص   التجا   السو   ا م  أتجري الصنا يق اف ي  1

 .اخل م  تتضمن فتا حساب جا    ومألاهي  حتويل األج ا السنوي  للصن  ق من االلههذ    تق ميآا  
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 تقديم خدمات الدفع والتحصيل واملعامالت املصرفية االلكرتونية. .12
 الية اإلسالمية.تقديم اخلدمات املصرفية اإلسالمية وإصدار األدوات امل .13
يات        توفل  .14 ية واملقتن يات احلفا األمل للنقود واألوراا املال التســهيالت الالةمة لعمل

 .الثمينة والوئائق وسائر القيم املتداولة

 لشرررألل يام القيام عميع العمليات املصررر في  ملصرررل ته أ  ملصرررل   الغري أ  ابالشررر اة معه   ا م و ي  الع لي  السرررو ي  أ    
 اف ي ي .  فيما يلي الف  ع اليت تق م ا م  الصنا ئق .اخلا ج

 الفروع الـتـي تقدم خدمة الصناديق احلديدية

/  احملافظة

/  احملافظة   اتفاهل الفرع النداء اآللي

  اتفاهل الفرع النداء اآللي

 011 دمشق

 2218890 دمشق /1/ الفرع
 041 الالوقية

 471643 الالذقية /1/ الفرع
 461018 الالذقية /2/ الفرع 2210555 دمشق /3/ الفرع
 450267 الالذقية /4/ الفرع 2212901 دمشق /5/ الفرع

 2482270 محص /4/ الفرع 031 محص 6614975 دمشق /28/ الفرع

 021 حلب

 2510917 محاه /1/ الفرع 033 محاه 3315602 حلب /1/ الفرع

 231860 السويداء فرع 016 السويداء 3620150 حلب /3/ الفرع
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 دائرة مراقبة االلتزام

 دائرة الوئائق العقود واملتابعة

 دائرة اإلعالم والتسويق واإلعالن

 

مديرية أمانة 

 السر

اجمللسدائرة أمانة سر   

مديرية الشؤون  دائرة أمانة سر املصرف

 اإلدارية

 دائرة وحدة التحقق

 دائرة املراقبة

الذاتيةدائرة   

 دائرة شؤون العاملل

الدفع مديرية 

 اإللكرتوني

 دائرة التقاص والعمليات احملاسبية

 

ةدائرة التشغيل وإدارة اخلدمات اإللكرتوني  

العالقات العامة والتسويقدائرة   

مديرية 

 احلسابات

 دائرة احملاسبة املركزية

 دائرة املراقبة والتدقيق

املراقبة واجلودةدائرة   

ةتطوير اخلدمات اإللكرتونيدائرة   

 دائرة خدمة الزبائن

مديرية الرقابة 

 الداخلية

 دائرة الرقابة

مراسلي الدول األوربيةدائرة حسابات  دائرة املتابعة  

 

مديرية العالقات 

 اخلارجية

 دائرة املراسلل

 دائرة القطع األجنيب

 دائرة اإلحصاء والدراسات

 دائرة العمليات املصرفية 

 دائرة السيولة النقدية

مديرية الشؤون 

 القانونية

 دائرة التنفيذ ومالحقة الديون املتعثرة

 

واحملاملدائرة الدعاوى   

 دائرة الرواتب واألجور والتعويضات واحلوافز

 دائرة األصول والتأمل

 الدائرة الفنية

 دائرة حفا املستندات املالية

 دائرة اللواةم والقرطاسية واملطبوعات

 دائرة النفقات والتدقيق

 دائرة العقود واخلطة املالية

مديرية الشؤون 

 املالية

تطوير التطبيقاتدائرة   

 دائرة ضمان اجلودة

 دائرة الدراسات وتطوير األعمال

 

التشغيلدائرة   

 دائرة الشبكات واالتصاالت

 

املركزية العملياتدائرة   

 دائرة أمن املعلومات

 

 دائرة التقارير ودعم القرار

 

 دائرة الدعم الفين

 دائرة التسهيالت

 دائرة القروض

مديرية 

 التسليف

 دائرة املتابعة

 املدير العام

 جملس اإلدارة

العام معاون املدير  
العام السرأمل   

 دائرة التنمية اإلدارية

 

مديرية التخطيط 

 والتطوير

 دائرة التخطيط والدراسات

 دائرة اإلصدار واألدوات املالية

 دائرة اخلدمات املصرفية والتطوير

 دائرة التدريب والتأهيل والنشر

مديرية التدقيق 

 الداخلي

 دائرة التدقيق املالي واحملاسيب

 دائرة التدقيق اإلداري والتشغيلي

 دائرة التدقيق االئتماني

والتخطيطدائرة الدراسات   

 دائرة تدقيق تكنلوجيا املعلومات

مديرية 

 املخاطر

 دائرة خماطر السوا

 دائرة املخاطر التشغيلية

 دائرة املخاطر االئتمانية

 مكتب اجلاهزية

 

 مديرية

 مراقبة االلتزام

مديرية الشؤون 

 التقنية
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 لسيد الدكتورا

 عبد الرمحن مرعي
 رئيسًا دمشق جامعة - االقت ادأستاذ يف كلية 

 للرئيسنائبًا  مدير عام امل رف التجاري السوري السيد فراس سلمان

 عضوًا للم رف التجار ي السوري معاون املدير العام السيدة ميساء كدميي

 عضوًا امل رف التجاري السوري يف مدير مديرية احلسابات السيدة عانة قصار

 عضوًا سابقًا-اإلداريةمدير مديرية الشؤون  السيد شاهر مشوط

 الدكتور غسان فلوح
تاذ يف   ية اهلندستتة امليكانيكية      أستت ية   كل بائ  – والكهر

 جامعة دمشق
 عضوًا

 عضوًا جامعة دمشق –كلية احلقوق  أستاذ يف الدكتور الياس حداد

 عضوًا ممثل عن العمال السيد حسام منصور

 عضوًا ممثل عن العمال السيدة لينا رمضان

 

 املدير املديريات الــيت تتبع جمللس اإلدارة

 حيدر األشقر مديرية  مراقبة االلتزام

 هنادا مكاري التدقيق الداخليمديرية  

 ماةن محزة مديرية املخاطر املصرفية
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 اإلدارة التنفيذية

 العنوان اإللكرتوني الفاكس اهلـاتف االسـم اسم املديرية

 gm@cbs-bank.sy 2249048 2259536 فراس سلمان املدير العام

 mkudaimi-dep.manage@cbs-bank.sy 2249048 2258344 ميساء كدميي املدير العام معاون

 2216975 2258345 نجمالأمين  أمانة السر م.

2228524 
cbos@mail.sy 

 cbos@mail.sy 2222830 2259505 الكلاميان  الشؤون اإلدارية م.

 cbos@mail.sy 2322067 2322069 غياث سليمان الرقابة الداخلية م.

 credit@cbs-bank.sy 2253371 2229559 جهاد بيطار التسليف م.

 foreign.manager@cbs-bank.sy 2253796 2223916 أمل رحياوي العالقات اخلارجية م.

 cto@cbs-bank.sy 2251790 2226680 م. إياد سليمان م. الشؤون التقنية

 cbos@mail.sy 2250373 2216983 قصارعانة  احلسابات م.

 التخطيط م.

 plan-dept@cbs-bank.sy 2240536 2240498 إياد الكفري والتطوير

 finance@cbs-bank.sy 2214298 2214298 خالد شجاع الشؤون املالية م.

 legal-dept@cbs-bank.sy 2266148 2266148 رائد العاص الشؤون القانونية م.

 2236737 ماةن محزة املخاطر م.
2245205 2241635 cbos@mail.sy 

م. مديرية الدفع 

 Eft.dir@cbs-bank.SY 2242483 2242513 حممود حمفوض االلكرتوني

 cbos@mail.sy 2266374 2266375 ر األشقردحي م. االلتزام

 cbos@mail.sy 2233857 2233857 هنادا مكاري م. التدقيق الداخلي

mailto:gm@cbs-bank.sy
mailto:mkudaimi-dep.manage@cbs-bank.sy
mailto:cbos@mail.sy
mailto:cbos@mail.sy
mailto:cbos@mail.sy
mailto:credit@cbs-bank.sy
https://213.178.225.229:8443/smb/email-address/edit/id/169
mailto:cbos@mail.sy
mailto:plan-dept@cbs-bank.sy
mailto:finance@cbs-bank.sy
mailto:legal-dept@cbs-bank.sy
mailto:cbos@mail.sy
mailto:cbos@mail.sy
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بطاقة دفع حملية 60798عدد البطاقات املصدرة 
2

 ،

 :وهيبطاقة ائتمانية  9598

 –ألف فوق الراتب  50بطاقة ائتمانية  5921

 –ألف فوق الراتب  300بطاقة ائتمانية  3625

 بطاقة نشيط. 52

                                                           
   معظم ا  )Prepaid (ملسرررربق  ال فعلبطاقات اوىل ادرررراف  ابإللبعض الشرررر كات  )Debit (هوع من البطاقات ي ا لطاقات ال فع احمللي  أل هناة ا  ا رررر ا  ج ي   يألن مل 2

 711ل لق ا  جملس اال ا ا جملس  قم ابلعمفقط االسرررررررررتم ا  حيص مت  ررررررررر ا  ج ي  و فيما خيص البطاقات االئتماهي   هشررررررررريط مل يألن هناة  ،ااص لطالب ا امع  االف ادررررررررري 
 .20/12/2015ات  2015م/ /401 الق ا   قم  2017م//

البطاقة 

 احمللية

صول إىل املوارد املالي  سابا   ميكنا باقتنائها الو ة املوجودة يف ح

شرة يف كافة أ    وولا عن طريق  سعة ومنت حناء القطر من  شبكة وا

صيل االلكرتوني   صرافات اآللية وأجهزة التح صرفنا  ال ة التابعة مل

 .أو للمصارف احمللية األخرى

 

البطاقة 

احمللية 

 مسبقة الدفع

ــتخدم   ــبقة الدفع تس ــبكةبطاقة حملية مس ــعة من  وا عرب ش س

صيل االلكرتوني   صرافات اآللية وأجهزة التح صرفنا  ال ة التابعة مل

ك     ية األخرى  واملنتشــرة يف  ــارف احملل حناء القطر     أو للمصـ فة أ ا

 .العربي السوري

 

بطاقة 

 نشيط

منح لكافة   ألف  بطاقة ائتمانية حملية ت        100بطاقة نشــيط    

ــب مع حجم أعمالا    ــكل  يتناس ــحاب املهن  بش ــبوعية  األأص س

قط عن كامل   مقابل عمولة أســبوعية نســبتها ائنل باأللف ف     

 .قيمة البطاقة  والبطاقة بدون فائدة

 

بطاقة 

 نشيط

منح لكافة   ألف  بطاقة ائتمانية حملية ت        300بطاقة نشــيط    

ــب مع حجم أعمالا ا   ــكل  يتناس ــحاب املهن  بش ــبوعية  أص ألس

ط عن كامل   فقمقابل عمولة أســبوعية نســبتها ائنل باأللف      

 .قيمة البطاقة  والبطاقة بدون فائدة

 

بطاقة 

 نشيط

منح لكافة   ألف  بطاقة ائتمانية حملية ت       500بطاقة نشــيط    

ســبوعية  أصــحاب املهن  بشــكل يتناســب مع حجم أعمالا األ  

قط عن كامل   مقابل عمولة أســبوعية نســبتها ائنل باأللف ف     

 .قيمة البطاقة  والبطاقة بدون فائدة
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بطاقة 

 نشيط

اقة  ألف  بط 300 وبطاقة نشيط ل.س  1000000 بطاقة نشيط 

ــحاب املهن  ب ــب مع   ائتمانية حملية ت منح لكافة أص ــكل يتناس ش

نسبتها ائنل   حجم أعمالا األسبوعية  مقابل عمولة أسبوعية  

 بدون فائدة. باأللف فقط عن كامل قيمة البطاقة  والبطاقة

 

 50بطاقة 

 فوا الراتب

بطـاقـة ائتمـانيـة حمليـة تملمنح ملن قـام بتوطل راتبـه لـدى                       

مصرفنا  وتسمح حلاملها باحلصول على أي مبلغ حيتاجه ومبا ال    

جاوة   جاةة               50يت ئةإ إ طار ته ال قا لدعم نف ية   ألف للة ســور

 يف املدرسة  لكافة احتياجاته.الصيف  تسجيل األوالد 

 

 100بطاقة 

 فوا الراتب

ية         مان قة ائت طا لدى         ب به  قام بتوطل رات ية  ت منح ملن  حمل

صرفنا  صول على أي مبلغ حيتاجه ومبا ال    م سمح حلاملها باحل وت

 ألف للة سورية. 100يتجاوة 

 

 200بطاقة 

 فوا الراتب

لدى                  به  قام بتوطل رات ية  ت منح ملن  ية حمل مان قة ائت طا ب

صرفنا  صول على أي مبلغ حيتاجه ومبا ال    م سمح حلاملها باحل وت

 ألف للة سورية. 200يتجاوة 

 

 300بطاقة 

 فوا الراتب

لدى                  به  قام بتوطل رات ية  ت منح ملن  ية حمل مان قة ائت طا ب

صرفنا  صول على أي مبلغ حيتاجه ومبا ال    م سمح حلاملها باحل وت

 ألف للة سورية. 300يتجاوة 

 

البطاقة 

 احلدودية

فذ                 نا خدم يف امل لة للشــحن  تســت قاب لدفع و قة ا قة مســب طا ب

حمدد                نة مببلغ  قة مشــحو طا هذه الب يث تكون  ية  حب حلدود ا

وميكنا شحنها من جديد باملبلغ الذي تريده من أي فرع من فروع 

ــاب   ــوري  علمًا أن هذه البطاقة ليس هلا حس ــرف التجاري الس املص

  .امسيةجاري  وليست 

البطاقة 

 البالتينية

بطاقة ائتمانية حملية تملمنح بشــروط خاصــة  وتســمح حلاملها  

باحلصــول على أي مبلغ حيتاجه ومبا ال يتجاوة اخلمســمائة ألف 

يل               جاةة الصــيف  تســج ئةإ إ طار ته ال قا ية  لدعم نف للة ســور

 األوالد يف املدرسة  لكافة احتياجاته. 

 

البطاقة 

 الذهبية

خاصــة  وتســمح حلاملها  بطاقة ائتمانية حملية تملمنح بشــروط 

باحلصــول على أي مبلغ حيتاجه ومبا ال يتجاوة الثالئائة ألف         

يل               جاةة الصــيف  تســج ئةإ إ طار ته ال قا ية  لدعم نف للة ســور

 األوالد يف املدرسة  لكافة احتياجاته.
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املضي قدمًا مبشاريع املصرف يف اجملال التقين والدفع والتحصيل االلكرتوني من خالل 

 واالتفاقيات مع شركات خدمات الدفع االلكرتوني. حيث مت ما يليإ التعاون

 ISerieceج ي ا ل يل  للنظام املصرررر   وىل ليئ   Equation AS400 830االهتقال من ليئ  النظام املصرررر   مت  -
 اسررتعا ا البيا ت من البيئ  األسرراسرري  وىل التج يزات ا  ي ا  حل اإلشررألاالت اليت ظ  ت مبا يضررمن اسررتم ا ي   550

   ظل  MISYS املص   النظام الستخ ام افالي  ال اص  تشغيل النظام املص     اإل ا ا العام   الف  ع لع  اهت اء
 .لشألل ااص ملص  ا سو ي  لشألل يام  يل العقوابت املف  د  يل  

ختاذ اإلج اءات الالزم  السرررررتب ال النظام املصررررر   من وي ا   ف  شررررر  ط ف   اإليالن ين طلب ي  ض قام املصررررر   اب -
اا جي السررررتب ال النظام املصرررر   املعمول له   املصرررر    ت كيب  تشررررغيل هظام مصرررر   ح يص هب   / أسررررعا   االي

 الالزم  هبذا اجملال.حتسني مستود اخل مات  أتمني املتطلبات 
 .إل ا ا العام   ا IP PHONE تشغيل هظام هاتفي ج ي  ح يص  قام املص   ل كيب -
 مما يساهم لت سني ا م  الص ا  اآليل. ألاف  احملافظاتل  /3G/تقني   ا  ابستخ ام  /45/شغيل ت -
 التعاق  يل  تطوي  موقع ج ي  للمص   مع لوال  ا مات الأل  هي   ا م  ل ي  الأل  ين.  -
 العنوه  سرررررررررررررياسررررررررررررر  حيص من WAN ال لط شررررررررررررربأل  لني   تع يل املقاسرررررررررررررم   Multiplexer جت يزات ت كيب مت -

 الشبأل .   ااتناق هقاط  جو  ي م يضمن مبا االف ادي   الشبألات
 لزابئنه مثل املصرررر  تقني  هب   تطوي  العمل التق   حتسررررني جو ا اخل مات املق م  من  شررررا يعحتضررررري   اسررررات فني  مل -

 مألتب /30/   ف ع /60/ شررربأل   تشرررغيل  ررر ا  غ ف  /50/أتمني تغذي  ك  ابئي  ابسرررتخ ام الطاق  الشرررمسررري  لرررررررررررررررررر 
 ا مات.

  االحتياطي  تع يل ال ئيسرررررري املق ين لني االتصررررررال أتمني جت يزات محاي  شرررررربأل  املصرررررر   من ا  ات اخلا جي . تشررررررفري -
 .املوجو ا DLPاملعطيات  تس يب منع ل  مج سياس   تطوي 

 املمألن . األمني  اإلي ا ات تطبيق مع ل د مص   سو ي  امل كز  SYGS اإل،الي  التسويت منظوم  مع ال لط -
 .ايص تؤمن حتسن اخل مات املق م  للمواطنني ATMويا ا توزيع لشبأل  الص افات اآللي   اس اتيجي االستم ا  ابتباع  -
لتق مي ا مات ال فع  2017توقيع مل ق االتفاقي  لني املصرر    شرر ك  تألامل لل فع اإللأل  ين احمل   ا املسررؤ لي  لعام  -

 اإللأل  ين.
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 ابملالءا املالي   األمان عألس اسرررتم ا  الثق  ابملصررر   ا يمم  ائع يمالء(  –  ررر ا الو ائع  هواي ا )  ائع لنوة أاز ا ت  -
 .الذ  حيققه للمو يني

متويل مؤسرررسرررات القطاع العام املعني  لتأمني املسرررتلزمات األسررراسررري   اسرررتثما  االتفاقيات مع ا  ات الصررر يق  لتعزيز هذا  -
 .اإلي اين(االئتماين مع ا اهب  )اخلطالتمويل 

، أ  2016%   العام 52.51% مقالل 36.50 نسرررب ال هذ حيص للغت  ابللريات السرررو ي هسرررب  السررريول   اخنفاض -
 %39.18لتسررجل  2017   السرريول  لألاف  العمالت هسررب   اخنفضررت% مقا ه  ابلعام السررالق، 30 ق     ابخنفاض
التغريات  أ   .  يبني الشررررألل 2016% ين العام 5%، لنسررررب  اخنفاض 51.31%   العام السررررالق 41.10مقالل 

  .2017 ح   2013األيوام   هسب السيول  لني 
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ت هب   تطوي  العمل التق   حتسررررررررررررررني جو ا اخل ما -
ملعلوماتي  ااملق م   دمان محاي   استم ا ي  أ اء النظم 

مني    املصررر    لناها الت تي    درررع السرررياسرررات األ
من  هشرررررررررررررر  ثقاف  أ  املصرررررررررررررر    فق املعايري ال  لي  

لشرررؤ ن   ائ  ج ي ا   م ي ي  اوح اث مت  املعلومات
ملعلومات ن امثل:  ائ ا درررمان ا و ا   ائ ا أم التقني 

 .   ائ ا العمليات امل كزي 
 هزي   تبعيته للسي  امل ي  العام.ث مألتب ا ااح و -
ا ث مررررر ي يررررر  التررررر قيق الررررر االي لررررر ال  من  ائ  احررررر و -

 الت قيق ال االي.
امل ي   لسرررررررررررررري ث  ائ ا التنمي  اإل ا ي   تبعيت ا لاح و -

 العام.
 ملستن ات مب ي ي  الشؤ ن املالي .ث  ائ ا حفظ ااح و -

ي   تتبع مل ي ي  الشرررررررررررؤ ن ث  ائ ا العمليات امل كز اح و -
 التقني .

 ظيف  م اقب مصرررررررررررررر    تبعي  امل اقب مل ي ي  ث اح و -
 االلتزام.

  ائ ا التسليض  الق  ض ابلف  ع  تتألض من: ث اح و -
  التس يالت  الق  ض.شعب  االستعالمات  (1

 شعب  املتالع   التسويت. (2

شعب  القضاي ل د ف  ع احملافظات )ي ا  مشق  (3
   يف ا( 

مت تع يل شرررعب  ائ ا العالقات اخلا جي  لتصررربا هذ   -
شررررررررررررررعبرررر   -شررررررررررررررعبرررر  الألفرررراالت: الرررر ائ ا مؤلفرررر  من

 شعب  تع  ات التص ي . - االيتما ات  البوالص

 ذلك يل  امل ن  املناطق لتس يل تق مي اخل مات املص في  لعض استم  املص   ابلتوسع ا غ ا   وح اث ف  ع  مألاتب   
  كاهت كما يلي:ا تفاع املخاط  التشغيلي   من  غمال
 .ويا ا يمل ف ع افسأل  الف ع ال ئيسي   مبىن مألتب اخل م   سط امل ين  -
 ./1يمل ف ع ال ق  ل د ف ع محا  / ويا ا -
 .جاهب الربي  -افي اخل مي  -م ين  البعص    افتتا  ف ع القنيط ا -
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 ./2/ يتبع لف ع الالذقي   مبىن احتا  الفالحني  سط السوق   افتتا  مألتب الق  اح   -
 .محص وىل كف ا /4ف ع /لهقل مق  مألتب م م يتا التالع ل -

 محص. /3محص وىل ف ع / /4ف ع /هقل تبعي  مألتب لل ي  محص من  -

أكرب املؤسسات املص في  السو ي  استنا ا  ك يل  سيط ته  قوته املص   التجا   السو   حيافظ
فق  للغت هسب  موجو ات  ،ألي    األ اب لوىل ي ا معايري من حجم املوجو ات وىل حقوق امل

للمص   فإن  حسب معيا  الو ائع  %،40 املص   وىل موجو ات القطاع املص    و
، حسب معيا  حساابت  أس املال %45 من   ائع القطاع املص    هسب % 35 هصيب

، حمافظات ا م و ي  الع لي  السو ي  ،يعهذا ابإلداف  لالهتشا  ا غ ا  الواسع ليشمل 
لتوقض ا زء املتبقي  3يعمل حتت اخل م    افا    ابملائ 60.88حوايل من ا  ،  افا   /478/ يبلغي     افات حيص ميلك 

 ض الواقع من االل املالءا املالي   تسليم  يعزز املص   مألاهته يل  أ األزم   ت ايياهتا املختلف . ين اخل م  لسبب أح اث
  الش كات لشقي ا املالي   لألف ا س امه املباش    تس يل  امتام الصفقات املالي  والسيول  ين  است قاق ا  ميع املتعاملني   

من ذلك يسع  املص   لشألل مستم  وىل البقاء    ي ا السوق املص في  السو ي    اهطالقا   ()حواالت  االي     اف  التجا ي  
النظم  مع الش كاء احملليني  العامليني الستق ام الف ،  وجناز الع ي  من االتفاقياتمن االل يمليات التطوي  اإل ا    التق    

.جنازها  ميع املتعاملني س ي  و ما ينعألس   الن اي  يل  جو ا اخل م  ، الربجميات املص في  اف يث 

 

 
 
 

مقا ه  ابلعام السالق  2017ملخصا  لأل اء املايل للمص   التجا   السو     العام )األ قام ابملليا ( تبني األشألال التالي  
2016. 

 
 
 
 

                                                           
هسرررب  الصررر افات اليت تعمل أن أ   ا ، ررر اف /12/هو  31/12/2017 ررر افا ،  ي   الصررر افات قي  التشرررغيل لتا يخ  /291هو / اخل م  أج زا الصررر ا  اآليل املودررروي   ي    3

 سري  تفصيال  لذلك الحقا  دمن هذا التق ي  –% من و،ايل ي   الص افات اململوك  للمص   60.88 مودوي    اخل م  هو 
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1الشكل رقم  2الشكل رقم    

3الشكل رقم   

4الشكل رقم   

5الشكل رقم   
6الشكل رقم   

بالنسبة للربح من التشغيلإ 

قامتاةيصحححححرقامة  ا2016تصحححححرقام الواامة مان املححححح تامير  ا ات    ا

لوااوكذةكاأاا74.522 دالًامتاا46.334ه اا2016مةتشحححححححلياا امة واا

 .46.334 دالًامتاا74.522تصرقاا2015مة واا

 وم الوااهنوامبليوامتامةلريمتامةس ا ة.

 إجملموع املوجوداتبالنسبة 

عاةيصحححححححرقا   ا2016تصحححححححرقام الواامة مان املححححححح تامير  ا ات    ا

امتامليححوااةري ارححححححح ا ححةا ححدالًا864.740,1اهيا2016امي ج نمتاة ححوا

 مليوا.ا1.865

ادالًامت مليوااةري ارحح ا ةاا381.097,1اتصححرقا2015اوكذةكاأالواامة وا

 مليوا.ا1.381
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7الشكل رقم  8الشكل رقم    

9الشكل رقم  10الشكل رقم    

11الشكل رقم   
12الشكل رقم   
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 نسبة التغل 2017 2016 البند

 % 26.87 2,365.749 1,864.740 املوجودات

 % 72.27 214.418 124.463 مصرفيةودائع بنوك ومؤسسات 

 % 30.78 1,219.880 932.797 ودائع الزبائن واحلسابات اجملمدة

 % 4.29- 297.308 312.697 مساهمي املصرف –جمموع حقوا امللكية 

 % 232.46 11.996 3.608 صايف أرباح )خسائر الفرتة(

 % 167.04 - (26.901) 40.129 (خسارة تقوميية) املدورة غل احملققة)اخلسارة( اإليرادات 

 % 7.60 611.65 568.470 احلسابات اجلارية لدى املراسلل

 % 50.68 531.500 352.743 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصايف(

 2017 2016 البند

ROE 3.93 % 1.23 العائد على متوسط حقوا امللكية % 

ROA 0.57 % 0.22 العائد على متوسط املوجودات % 

 % 22.47 % 18.92 التسهيالت املباشرة إىل املوجودات

 % 37.06 % 33.36 التسهيالت املباشرة إىل الودائع

 % 39.18 % 41.10 نسبة السيولة بكافة العمالت

 % 36.50 % 52.51 بالللات السوريةنسبة السيولة 

 % 41.52 % 35.45 بالعمالت األجنبيةنسبة السيولة 



 

23 

من التق ي  حتليال  مبسطا  للم كز املايل للمص   التجا   السو    القسميتضمن هذا 
 ذلك من االل البنو  املختلف    امليزاهي  مع مقا ه  لتلك البنو  مع العام السالق 

2016. 

املوجو ات  هه ق  ط أ حتسن يل  ( 13الشألل  قم ) 4الشألل اجملا   يبني
 لنسب   2016العام مع  مقا ه  2017عام   الاملنتج  لل ال 

31.36% ،
ات القطاع تسليف ا تفاع هذ  الزي ا وىل  يعو  سبب

العام  كذلك حساابت امل اسلون ألجل يل  ال غم من 
تسليفات القطاع اخلاص  حساابت اخنفاض كل من 

كما سنبني من االل   امل اسلون حتت الطلب.
( 15الشألل  قم ( )14الشألل  قم ) األشألال

سن  ل   2017افالي   املوجو ات املنتج  للفوائ  للسن 
 .2016املقا ه  

%،   60.70لنسب   2016  لتفا يل الشأللني السالقني أيال  جن   ن تسليفات القطاع العام ق  زا ت ين العام السالق
أما ابلنسب  للم اسلني فق  زا ت حساابهتم  ،% مقا ه  ابلعام السالق45.67حني اخنفضت تسليفات القطاع اخلاص لنسب  

                                                           
 ليا ات اللريات السو ي .األ قام مب 4

حسررراابت م اسرررلني ألجل(  األ قام الصررر ي   هي كما  %9 –تسرررليفات  %46 –حسررراابت م اسرررلني حتت الطلب  %75للموجو ات املنتج  للفوائ  ) 2016   ت هسرررب  
 .15ظ  ت   الشألل 

 

13الشكل رقم   

  

14الشكل رقم  15الشكل رقم    

(15الشكل ) 2016ام مت تصحيح نسب املوجودات املنتجة للفوائد لع  
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،   حني جن  أن هسب  الزي ا   حساابت 2016مقا ه  مع  %7.56حيص للغت هسب  الزي ا  زي ا لسيط حتت الطلب 
 .2016% مقا ه  ابلعام السالق 98.98  لت الزي ا وىل ما هسبته  وذألل مل وظ شفع  لامل اسلون ألجل كاهت م ت

فصيال  من االل ا   ل تفيمألننا أن هبين ا  2016 مقا هت ا مع العام السالق  2017 ابلعو ا لتفا يل التسليفات للعام 
 التايل:

% وىل تسليفات القطاع 40.85هالحظ من ا   ل أيال  ا تفايا    و،ايل التسليفات  يعو  هذا اال تفاع الذ  للغت هسبته 
اال تفاع الألبري   تسليفات هذا ،  تعو  هذ  الزي ا وىل 2016عام مقا ه  ابل 2017العام لألاف  العمالت االل العام 

 ألرقام مباليني اللريات السوريةا                                                                                 املوجودات املنتجة للفوائد

 نسبة التغل 2017 2016 البيان

 %60.70 532.237 331.199 القطاع العامتسليفات 
 %45.67- 21.175 38.971 تسليفات القطاع اخلاص

 %7.56 613.745 570.616 حتت الطلبامل اسلون حساابت 
 %98.98 202.186 101.612 امل اسلون ألجلحساابت 

 %31.36 1,369.343 1,042.398 اجملموع

 األرقام مباليني اللريات السورية توزع التسليفات                                                                                          
 التغلنسبة  2017 2016 العملة / البيان القطاع

 القطاع العام
 %61.53 532,160.869 329,452.992 لريا سو ي 

 %95.66- 75.820 1,746.266 يمالت أجنبي 
 %60.70 532,236.689 331,199.257 جمموع تسليفات القطاع العام

 القطاع اخلاص
 %34.72- 10,305.177 15,787.026 لريا سو ي 

 %53.12- 10,869.723 23,184.059 يمالت أجنبي 
 %45.67- 21,174.899 38,971.085 جمموع تسليفات القطاع اخلاص

 القطاع العام
 ال يون قي  التسوي 

5,312.144 6,124.602 15.29% 
 %5.04 89,954.945 85,636.744 القطاع اخلاص

 %40.85 649,491.135 461,119.231 إمجايل التسليفات
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االخنفاض الألبري ابلعمالت األجنبي  حيص للغت قيم  التسليفات ابللريات السو ي   القطاع ابللريا السو ي  يل  ال غم من
   العام السالق. 329452991545.21مقالل  سل.  532160868806.46

أما ابلنسب  لتسليفات القطاع اخلاص فق  اخنفضت   اإل،ايل هتيج  االخنفاض   كل من التسليفات ابللريا السو ي   العمالت 
 %40.85كما ا تفعت هسب  ال يون و،ايل قي  التسوي  للقطايني العام  اخلاص مبق ا    نبي  معا .األج

،   لقطاع العام )أكث  القطايات اليت استفا ت من التسليفات(تس يالت لعض مؤسسات ا تودا األشألال التالي  توزع 
  )سن  املقا ه (. 2018ال  اس (  كذلك العام )سن   2017العام 

لنسب   2016ين العام  2017از ا ت التسليفات   العام 
%، حيص للغت جمموع تسليفات 40.85زي ا  ق  ها 

 461.2مليا  لريا سو ي  مقالل  649.5ما يقا ب  2017
 .2016مليا  لريا سو ي    يام 

 

  

17الشكل رقم   
18الشكل رقم   

  

19الشكل رقم   

  إمجايل التسليفات
 )األرقام مباليني اللريات السورية(

 التغري 2017 2016
461,119.231 649,491.135 40.85% 
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لينما للغت هذ  النسب   2017% من و،ايل التسليفات   العام 85ا تفعت هسب  التسليفات املنتج  لتشألل ما هسبته 
 . 2016% منن و،ايل التسليفات   العام السالق 80

  أما ابلنسب  فساابت امل اسلني فيتم تودي  ا من االل ا   ل التايل:

 %98.98  ي  امل اسلون لش ائ ه من الو ائع ألجل ل د امل اسلني لنسب     ا  كبريا  ج ا  يال  ا تفايأهالحظ من ا   ل 
%    ي  حساابت حتت الطلب 28.53 نسب ين العام السالق   حني از ا    ي  اجملموع الن ائي ل 2017االل يام 

 .2017االل يام  %7.56دئيل  للغت لنسب  

 األرقام مباليني اللريات السورية                                                                                   املراسلون يف اخلارج
 التغري 2017 2016 البيان

 %7.56 613,745.249 570,615.615 حساابت حتت الطلب
 %161.54 94,556.676 36,154.002 يمليات قي  التصفي  

 %10.24- 82.323 91.719 حساابت جمم ا
 %16.73 708,384.247 606,861.337 م اجملحتت الطلب  قي  التصفي    حساابت جمموع 

 %98.98 202,185.770 101,611.855 حساابت ألجل
 %21.38 815,931.018 672,227.470 جمموع افساابت ألجل  حتت الطلب

 %28.53 910,487.694 708,381.472 اجملموع الأللي

  

20الشكل رقم  21الشكل رقم    
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 .20175 العام  2016ل د املص   للعام  جم الو ائعفتفصيلي ال  ل ا فيما يلي 

 

                                                           
 مباليني اللريات السو ي .األ قام  5

 التغري % 2017 2016 لنو  الو ائع
 %53.69 613,910.545 399,451.948 الو ائع حتت الطلب )سو  (
 %1.41 125,667.826 123,924.181 الو ائع حتت الطلب )أجنيب(

 %41.31 739,578.371 523,376.130 الطلبجمموع الو ائع حتت 
 %65.74 172,743.224 104,228.083 الو ائع ألجل )سو  (
 %16.62- 175,750.111 210,778.525 الو ائع ألجل )أجنيب(
 %10.63 348,493.335 315,006.608 جمموع الو ائع ألجل
 %29.13 67,149.780 52,001.204   ائع توفري )سو  (

 %29.74 1,155,221.486 890,383.942 الو ائعو،ايل 
 %52.31 64,601.099 42,413.918   ائع جمم ا

 %30.77 1,219,822.585 932,797.860 اإل،ايل مع اجملم ا

 

22الشكل رقم   
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  .2017 – 2016  يامي ابللريا السو ي   ابلعمل  األجنبي  يودا املخطط التايل التغريات   أ   ا الو ائع 

 ذلك اسب كال  من هوع العمل   2017 – 2016هذا التغري لني يامي ( 24الشألل  قم )كما  يبني الشألل التايل 
  .(2017 – 2016اجلدول التفصيلي حلجم الودائع لعامي استنا ا  وىل ا   ل السالق )  الو يع 

  العام   ائع توفري(  -   ائع ألجل - لتوزيع الو ائع حسب أهواي ا )  ائع حتت الطلب ا  تودي ( 25الشألل  قم )  يبني
% من و،ايل الو ائع   59لينما كاهت تشألل هسب  %، 64حيص تشألل   ائع حتت الطلب ا زء األكرب لنسب  ، 2017
 (.26الشألل  قم ) 2016

 

23الشكل رقم   

 

24الشكل رقم   
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،ايل % من و74سب العمالت حيص للغت هسب  الو ائع ابللريات السو ي  ( توزع الو ائع ا27الشألل  قم كما  يبني )
الشألل  قم كما هو مبني   )  2016% من و،ايل الو ائع   العام 62كاهت هسب  الو ائع ابللريات السو ي      حنيالو ائع 

هذ  النسب   فق  2016م السالق  مقا ه  ابلعا ،2017   %26الو ائع ابلعمالت األجنبي   للغتأيضا  فق  ( ابلتايل 28
  % من و،ايل الو ائع.38

 
 
 

  

25الشكل رقم  26الشكل رقم    

  

27الشكل رقم  28الشكل رقم    
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مقا ه  ابلعام السالق  2017  يام  حجم   ائع البنوة  املؤسسات املص في  از ي  أيال  (29الشألل  قم هالحظ من )
مبع ل ، أ  2017مليون    214418ا تفع ليصبا  لينما كان 2016  مليون لريا سو ي   124463، وذ للغ 2016
يعو  سبب هذ  الزي ا وىل تزاي    ي  وي ايات امل اسلون ابخلا ج ابملعا ل ابللريات السو ي   تزاي    ي     ٠%72 منو  ق   

 .السو ي  ملص   سو ي  امل كز املعا ل ابللريات 

مليون    1219881ليصبا  2016مليون لريا    932798% من 31كما از ا  حجم   ائع العمالء  ا تفع لنسب  
كذلك املستق ا.     ظل الظ    غري   اففاظ يلي ا    جذب الو ائع    املص  سياس    يعألس  األم  الذ  .2017

 .لذلك الظ    املناسب  ما تت يأ ابلتايل أتمني قاي ا جي ا لالهطالق ابلتمويل ين  سيول  املص   فاظ يل  األم  ابلنسب  لل
 وىل ما يقا ب 2017   للغ % حيص19 لنسب  ( أيال   ن   ي  التأمينات النق ي  ق  ت اجع30الشألل  قم كما  يبني )

 .2016مليا    العام السالق  426مليا  لريا سو ي  مقالل  344 و 
 
 
 
 
 

  

29الشكل رقم  30الشكل رقم    
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أ    اخنفاض اإلي ا ات الصافي    العام  6(31 قم  الشأللهالحظ من )
 ٠%76حيص للغت هسب  هذا االخنفاض  2016ين ا   العام  2017

كما هو االخنفاض    ا  وي ا  م كز القطع البنيو   وىل   يعو  سبب هذا االخنفاض الألبري    ا  اإلي ا ات
( ألض لريا 26917915اسا ا مبق ا  ) 2017حيص حتققت   العام ( أ   ، 32الشألل  قم مبني   )

ألض لريا سو ي . أ  لنسب  اخنفاض للغت  40129062كاهت  لا   العام السالق مبق ا  سو ي  لع  أن  
167%٠ 

الشألل  قم ( )33الشألل  قم فيبين ا كال  من ) 2017 – 2016 توزيع اإلي ا ات الفعلي  للمص   لعاميأما ابلنسب  لتوزيع 
حص   ا  وي ا ات تشغيلي  . حيص يظ   لنا اخنفاض   القطع البنيو  وي ا ات تقييم م كزلع  استبعا   ذلك  ( التاليني34

                                                           
 األ قام آبال  اللريات السو ي  6
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اإلي ا ات الفعلي  لع  أن كاهت % من 56لشألل  ادا مقا ه  ابلعام السالق وذ للغت هذ  النسب   2017  العام  أا د
كما از ا ت هسب   ا  اإلي ا ات التشغيلي  النا،  ين   %،45أ  مبع ل اخنفاض  ق     ،2016%   العام 83 تشألل

 2016%   العام 9لع  أن كاهت تعا ل فقط  2017  العام ي  % من اإلي ا ات الفعل37تقييم العمالت األجنبي  لتشألل 
 .2016ين ا    2017%   1لنسب  اخنفاض  فوائ  ال ائن  العموالت ال  هسب   لسيط ج ا  مع  جو  تغري 

  

33الشكل رقم  34الشكل رقم    
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ر 2016يما كاهت يليه   العام  2017 هنا ق  زا ت   العام ( 35الشألل  قم كما يبين ا )الفوائ   أليباء  ابلنسب هالحظ 
مليا    العام  /14/ يقا ب مليا  لريا سو ي  مقالل ما /20لتتجا ز يتب  / %42.98حيص للغت هسب  الزي ا مق ا  

  السالق.
حيص ا تفعت لنسب   2016يليه   يما كاهت  2017فق  زا ت أيضا    العام  الفوائ إلي ا ات كذلك األم  ابلنسب  

كما   2016مليا    العام السالق  /10مقالل ما يقا ب / 2017مليا  لريا    /14% حيق جتا زت /44.68 ق  ها 
 .أيال  (36الشألل  قم يبين ا )

ابلعام السالق % مقا ه  0.46ب  دئيل  مق ا ها  لنس( 37الشألل  قم كما يبين ا )  2017  وي ا ات العموالت اخنفضت 
  .2016مليون    /8.830مقالل / 2017مليون لريا    /8.789حيص للغت هذ  اإلي ا ات / 2016

مليون  /18حيص جتا زت / 2016ين ا   العام  2017%   العام 44.83فق  زا ت لنسب  أما ابلنسب  أليباء العموالت 
 .(38الشألل  قم كما يبين ا )  2016مليون   العام السالق  12.6مقالل ما يقا ب  2017  

 .2017 – 2016لإلي ا ات التشغيلي  لني يامي   (  هو مقا ه39الشألل  قم  فيما يلي )
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ملصا يض العام   اإل ا ي  ا الذ  يبني األ قام املقا ه  لألل هوع من املص  فات  ن ( أ   40الشألل  قم هالحظ من االل )
%، كما از ا ت ال  اتب  األجو   لنسب  دئيل  ج ا  حيص للغت هسب  هذ  الزي ا 2.25مبق ا   2017ق  از ا ت   العام 

%   18.78%، أما ابلنسب  لالست الكات فق  ت اجعت مصا يض االست الة  ت ين قيم  املوجو ات الثالت  مبع ل 0.98
 .2016ت يليه   العام السالق يما كاه 2017العام 

% يما كان 232.46 مبع ل زي ا ق     2017فق  زا ت   العام  ابلنسب  لأل اب  الصافي  )حص  ال  ل  من األ اب ( 
 (41الشألل  قم )كما تظ       2017ي  هشاط املص   االل العام  هذا مؤش  يل  از  2016يليه   العام 

 

39الشكل رقم   
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يامال   /3855ل د املص   التجا   السو   / 31/12/2017ي   العاملني لغاي   للغ
 يامل  موزيني  فقا  للج  لني أ   ، حيص يبني ا   ل األ ل توزيع هؤالء العاملني اسب 

. كما دمن الفئات الوظيفي  الفئات الوظيفي ، لينما يبني ا   ل الثاين توزيع م تبعا  للجنس
( الذ  يبني التوزيع اسب الفئات 42 قم الشألل التوزيعات من االل )سبتم تودا تلك 

توزيع م اسب ا نس دمن الفئات لينما يودا  (43الشألل  قم يودا )  الوظيفي ، 
 ( توزي م اإل،ايل حسب ا نس.44الشألل  قم )

 ج  ل توزيع العاملني اسب الفئات الوظيفي : .أ

 

 الفئ  اخلامس  الفئ  ال الع  الفئ  الثالث  الفئ  الثاهي  الفئ  األ ىل الفئ 
 619 342 1705 1013 2016الع   
 3679 2016اإل،ايل 
 573 129 380 1739 1034 2017الع   

 %14.86 %3.35 %9.86 %45.11 %26.82 2017النسب  املئوي  
 3855 2017اإل،ايل 
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 العاملني يل  الفئات الوظيفي  اسب ا نس:ج  ل توزع  .ب
 اإل،ايل اخلامس  ال الع  الثالث  الثاهي  األ ىل فئ  العاملني

 1727 556 82 152 573 364 ذكو 
 2128 17 47 228 1166 670 ا ث
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ا  ا ل التالي  أ داع أج زا الص ا  اآليل اخلا   ابملص   التجا   السو    هبني من االل
الذ  يودا أج زا الص ا  اآليل  (44الشألل  قم ).  يلي ا  ا ل 2017االل العام 

توزع أج زا الص ا   (45الشألل  قم )املودوي    اخل م   األج زا قي  التشغيل لينما يبني 
 و لب – ي  الز    –افظات ال ق  حمل أما ابلنسب  لني احملافظات.العامل  )  اخل م ( اآليل 

  دع الص افات في ا غري مع    هتيج  لأل داع األمني .

 احملافظ 
ي   الص افات 
 اإل،ايل   احملافظ 

خل م    ابي   الص افات املودوي  
 فات قي  التشغيلا    احملافظ 

النسب  املئوي  
  للص افات املودوي

   اخل م 
 %69.19 5 128 185  مشق
 %100 - 56 56 ط طوس
 %100 - 46 46 الالذقي 
 %48.65 1 18 37 محص
 %33.33 1 13 39 حلب
 %27.50 5 11 40 محا 

 %100 - 11 11 السوي اء
 %38.46 - 5 13   يا
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من االل ا   ل أيال  يتبني  ن ي   أج زا الصا  اآليل التالع  للمص   التجا   السو    املودوي    اخل م  ق  للغ 
 .ا    اف /12/ للغ ي   األج زا قي  التشغيل  2017ج از   ا  آيل مع هناي  العام  /291/

ج از  /175/هالحظ  ن هنالك    ا  /478/ البالغ   من االل اجملموع الأللي لص افات املص   التجا   السو  
حيص أن تلك الص افات اليت مت خت يب ا أ   ،  ا  آيل اا ج اخل م  هتيج  أليمال التخ يب اليت تع دت ها تلك الص افات

  ي  الز    -و لب  -ال ق   -اهت هسبت ا األكرب   حمافظات  يض  مشق اليت ال ميألن الو ول ولي ا للوقو  يل   دع ا ك
و لب /10 –ال ق  /11 – يض  مشق /52  افا   توزيت يل  التوايل ) /85للغ ي  ها اإل،ايل   هذ  احملافظات األ لع / وذ
% 2.51% مقالل 60.88 ي  الز  ( ابلتايل فإن هسب  الص افات املودوي    اخل م    حمافظات القط  ق  للغت /12 –

 ٠اا ج اخل م  %36.61قي  التشغيل   هسب  

 %20 - 2 10 افسأل 
 %12.50 - 1 8 القامشلي
 - - - 10 و لب

 - - - 12  ي  الز  
 - - - 11 ال ق 

 %60.88 12 291 478 اإل،ايل
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 31/12/2017 امليزانية العامة املوحدة يف  -  املصـــــــــــرف التجــــاري الســــوري

 أرقام املقارنة للة سورية أرقام السنة للة سورية  

 31/12/2016يف  31/12/2017يف  ايضاحات ـــــــــوداتاملـــــوج
 404,802,713,171.91 547,561,313,723.22 3 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 604,861,336,675.18 706,384,247,254.38 4 ارصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
 103,611,854,744.60 204,185,769,770.70 5 ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

    موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
    مشتقات أدوات مالية

 352,743,555,918.03 531,500,668,929.14 7 تسهيالت ائتمانية مباشرة )ابلصايف(

    قروض وسلف لبنوك
    مالية متوفرة للبيعموجودات 

 71,028,801,888.47 74,182,573,951.09 10 استثمارات مالية حمتفظ هبا حىت اتريخ االستحقاق
    موجودات مالية مرهونة

 1,861,240,958.26 1,581,613,493.67 12 استثمارات يف شركات حليفة
 3,793,500,000.00 36,670,500,000.00 13 استثمارات يف شركات اتبعة وحليفة

    (غري املوحدة يف البياانت املالية)
    استثمارات عقارية

 1,623,927,548.60 1,887,005,821.36 15 موجودات اثبتة
    شهرة

 39,272,595.52 0.00 17 موجودات غري ملموسة
    موجودات ضريبية مؤجلة

 320,373,849,754.76 261,795,354,906.50 18 موجــــــــــــودات أخرى
    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

 1,864,740,053,255.33 2,365,749,047,850.06  جممــــــــــــــوع املوجــــــــــودات
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 املطلوبــــــــــــات وحقوا امللكــــــــــــــــــيةإ

 31/12/2016يف  31/12/2017يف  ايضاحات املطلوبــــــــــــات
 124,463,004,460.80 214,418,037,287.24 20 مصرفية وبنوك ومؤسساتودائع 

 932,797,860,203.29 1,219,880,752,087.99 21 ودائع عمالء
 426,604,389,446.74 344,288,671,413.47 22 أتمينات نقدية

    مشتقات أدوات مالية
 54,842,198,573.40 269,090,451,509.89 23 أموال مقرتضة
    سندات دين

 4,989,051,170.38 4,989,051,170.38 25 خمصصات متنوعة
 1,843,636,422.98 7,232,037,452.98 26 خمصص ضريبة الدخل

    مطلوابت ضريبية مؤجلة
 6,503,327,095.45 8,541,236,413.36 27 مطلوابت أخرى

 1,552,043,467,373.04 2,068,440,237,335.31  املطلوبــــــــــــات جمموع
    حقوا امللكــــــــــــــــــية

    مساهمي املصرفحقوا 
 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 28 رأس املال املكتتب به

    اإلصدار عالوة/)خصم(
    (أسهم اخلزينة)

 98,911,700.00 83,440,000.00 30 اهلبـــــــــات
 20,409,237,599.40 21,908,854,610.40 30 القانوين االحتياطي
 20,407,819,310.51 21,907,436,321.51 30 خاص االحتياطي

 5,231,066,532.76 5,597,613,917.76 30 احتياطيات أخرى
 878,895,797.98 878,895,797.98 30 احتياطي عام ملخاطر التمويل
    فروقات ترمجة عمالت أجنبية

    التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
    حصة حقوق املسامهني من السندات والقروض القابلة للتحويل ألسهم

 3,608,492,576.75 11,996,936,092.39 34 للفرتة بعد الضرائب الربح )اخلسارة(
    )خسائر مرتاكمة( أرابح مدورة حمققة

 192,062,162,364.89 164,935,633,774.71 33 )خسائر مرتاكمة( مدورة غري حمققةأرابح 
 312,696,585,882.29 297,308,810,514.75  مساهمي املصرف -جمموع حقوا امللكية 

    حقوا األقلية
    جممــــوع حقوا امللكية

 1,864,740,053,255.33 2,365,749,047,850.06  املطلوبات وحقوا األقلية جممــــوع
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 31/12/2017 بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية يف  -  املصـــــــــــرف التجــــاري الســــوري

 أرقام املقارنة للة سورية أرقام السنة للة سورية  

 31/12/2016يف  31/12/2017يف  ايضاحات 
 10,269,078,858.10 14,876,068,029.99 35 الفوائد الدائنة
 )14,183,403,910.19( )20,279,688,048.46( 36 الفوائد املدينة

 )3,914,325,052.09( )5,403,620,018.47(  صايف الدحل من الفائدة
 8,829,976,529.13 8,788,954,934.19 37 العموالت والرسـوم الدائنـة
 )12,657,614.32( )18,331,457.40( 38 العموالت والرسـوم املدينـة

 8,817,318,914.81 8,770,623,476.79  صايف الدخل من العموالت والرسوم
 4,902,993,862.72  3,367,003,458.32   صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

 5,851,676,853.29 19,486,662,235.80  انجتة عن تقييم العمالت األجنبية تشغيلية أرابح )خسائر(
 40,129,061,960.74 (26,901,869,525.80) 39 تقييم مركز القطع البنيوي أرابح )خسائر(
   39 موجودات مالية للمتاجرة أرابح )خسائر(

موجودات مــاليــة حمــددة لتقــاس ابلقيمــة  أرابح )خســــــــــــائر(
 العادلة من خالل بيان الدخل

   

    أرابح )خسائر( موجودات مالية متوفرة للبيع
 54,495,343,328.38 29,966,118,540.45 44 )املناطق احلرة( + تشغيلية أخرىايرادات 

 105,379,076,005.13 25,917,914,708.77  امجايل الدخل التشغيلي
 (2,512,211,576.28) (2,651,223,300.00) 45 نفقات املوظفني

 (190,264,379.27) (154,538,040.62) 15 استهالكات املوجودات الثابتة امللموسة
    اطفاءات املوجودات غري امللموسة

    املباشرة االئتمانيةخسائر تدين التسهيالت 
    حىت اتريخ االستحقاق خسائر تدين استثمارات مالية حمتفظ هبا

    خمصصات متنوعة
 (56,342,256,150.09) (27,934,785,530.56) 46 مصاريف تشغيلية أخرى

 )59,044,732,105.64( )30,740,546,871.18(  املصروفات التشغيليةامجايل 
 46,334,343,899.49 22,079,237,363.39  الربح )اخلسارة( من التشغيل

    حصة املصرف من أرابح )خسائر( شركات حليفة
    أرابح موزعة من شركات اتبعة وحليفة
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    )يف البياانت مالية املوحدة(
    قبل الضريبة الربح )اخلسارة(

    الربــــــــح )اخلسارة( للسنـة
 1,694,666,218.00 7,083,067,249.00  ضريبة الدخل

 451,061,572.00 1,499,617,011.00  القانوين االحتياطي
 451,061,572.00 1,499,617,011.00  اخلاص االحتياطي

    احتياطي عام ملخاطر التمويل
 40,129,061,960.74 (26,901,869,525.80)  (ةتقوميي خسارة) املدورة غري احملققة اخلسارة

 3,608,492,576.75 11,996,936,092.39  حصة الدولة من األرابح
 46,334,343,899.49 22,079,237,363.39  اجملمـــــــــــــوع العــــــــــــــــــــام
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 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -  لمصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريالتدفقات النقدية لبيان 

 القيم بآالف الللات السورية

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
 (51,156,976) (4,822,632) 46,334,344 أر الت فقات النق ي  من النشاطات التشغيلي 

 0    ا  النتيج  قبل الض يب  :
التع يالت يل   ررا  النتيج  قبل الضرر يب  ملطالقت ا مع النق  الناتج من )املسررتعمل 

 89,402 1,045,886 956,484   ( النشاطات التشغيلي :

 0   يضا  :
 0    ا  املؤ  ت يل  ال يون -

 0   الثالت است الكات  مؤ  ت ت ين قيم  املوجو ات  -

 0   ف  قات تقييم سلبي  لالستثما ات املالي  احملتفظ هبا للمتاج ا -
 0   مؤ ه  ت ين قيم  االستثما ات املالي  -
 0   مؤ ه  ت ين األس م  املسا ات   املصا    املؤسسات املالي  -
 0   مؤ ه  ت ين   حساابت مصا   متنازع يلي ا -
 0   امليزاهي  ا  موؤ ت يل  حساابت اا ج  -
 0   مؤ  ت اتلف  -
 0   اسائ   أاالي  -
 89,402 1,045,886 956,484 فوائ  حمقق  غري مست ق  ال فع -
 (51,067,574) (3,776,746) 47,290,828 هفقات مست ق  غري م فوي  -

 866 505,451 506,317  ا  النتيج  قبل الض يب  لع  االداف :
 0   ينزل
 0   اجيالي  االستثما ات املالي  احملتفظ هبا للمتاج اف  قات تقييم  -
 866 505,451 506,317 أ اب   أاالي  -
 (51,066,708) (4,282,197) 46,784,511 فوائ   يموالت حمقق  غري مست ق  القبض -

 (51,066,708) (4,282,197) 46,784,511 اجملموع ينقل ملا لع  
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 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -  لمصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريبيان التدفقات النقدية ل

 القيم بآالف الللات السورية

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
 (51,066,708) (4,282,197) 46,784,511 اجملموع هقل مما قبله

 0    املطاليبالتغريات   املوجو ات 
)الزي ا( / النقص   سرررررررررررررررنررر ات يل  الررر  لررر   أذ  ت ازينررر  للمتررراج ا  -

 0    ش ا ات اي اع مش اا للمتاج ا

 794,811,989 7,382,987,012 8,177,799,001 )الزي ا( / النقص   حساب امل ي ي  العام   الف  ع    سو ي   اخلا ج -
 0     اثئق الش ن املش اا)الزي ا( / النقص   حساب الس وابت  -
)الزي ا( / النقص   أتمينات االيتما ات املسرررررررتن ي   افسررررررراابت اجملم ا  -

 (58,393,278) 94,638,999 36,245,721  يمليات قي  التصفي 

 0   )الزي ا( / النقص   حساب أ  ات مالي  للمتاج ا -
 (178,757,113) 531,500,669 352,743,556 )الزي ا( / النقص   حساب التس يالت االئتماهي  -
 21,990,705 31,028,518 53,019,223 )الزي ا( / النقص   حساب امل هيون املختلفون -
مرررررررررر  يررررررررررلرررررررررر  أ اب   -  )الررررررررررزي ا( / الررررررررررنررررررررررقررررررررررص    فررررررررررعررررررررررات مررررررررررقرررررررررر  

 0   املصا   العام  لصاحل  ن  ق ال ين العام ) فائض املوازه (

 3,192,666 9,198,019 12,390,685 املختلف )الزي ا( / النقص   املوجو ات  -
 (761,414,773) 7,161,682,018 7,923,096,791 الزي ا / )النقص(   حساب امل ي ي   الف  ع -
 287,082,893 1,219,880,752 932,797,859 الزي ا / )النقص(   حساب الو ائع -
 (75,398,802) 157,144,042 232,542,844 الزي ا / )النقص(   حساب التأمينات املقبود  -
 1,407,132 5,613,438 4,206,306 الزي ا / )النقص(   حساب القيم ل سم ال فع ألجل قصري -
 (8,324,046) 181,531,191 189,855,237 الزي ا / )النقص(   حساب ال ائنون املختلفون -
 0 0 0 الزي ا / )النقص(   حساب يمليات يل  أ  ات مالي  -
 166,351 626,573 460,222 / )النقص(   حساب اي ا ات أا د مقبود  مق ما   الزي ا -
 0   تعويض هناي  اخل م  امل فوع -
 0   حساابت أا د  ائن  -
  ررررررررررررررررررررررررررررا  األمررررررررررررروال الرررررررررررررنررررررررررررراجتررررررررررررر  )املسررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررعرررررررررررررمرررررررررررررلررررررررررررر (    -

 (24,702,984) 672,842,600 697,545,584 النشاطات التشغيلي  قبل الض يب  

 (5,388,401) 7,083,067 1,694,666 الض يب  امل فوي  -
 ررررررا  األموال الناجت  )املسررررررتعمل (   النشرررررراطات التشررررررغيلي  لع  الضرررررر يب   -

 (30,091,385) 665,759,533 695,850,918 )جمموع أ(
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 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -  لمصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريبيان التدفقات النقدية ل

 بآالف الللات السورية القيم

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
    ب ر الت فقات النق ي  من النشاطات االستثما ي 

)الزي ا( / النقص   افساابت لرررررررر د مص   سو يرررررررر  امل كررررررررز  )ابستثناء  -
 1,691,139 9,115,636 10,806,775 الو ائع(افساابت ا ا ي   االحتياطي االلزامي النق   يل  

لزي ا( / النقص   حسررراب سرررن ات يل  ال  ل   أذ هررررررررررررررررررات ازينرررررررررررررررررر     ا) -
 (3,153,772) 74,142,974 70,989,202 )ابستثناء السن ات العام   أذ  ت اخلزين  للمتاج ا(

الزي ا( / النقص   حسرررررراابت املصررررررا   ) ابسررررررتثناء افسرررررراابت ا ا ي  ) -
 (100,573,915 ) 204,185,770 103,611,855  ش ا ات االي اع املش اا من املصا   للمتاج ا (

)الزي ا( / النقص   حسررررررررررررررررراب سرررررررررررررررنرر ات يل  الرر  لرر   أذ  ت ازينرر       -
 0   )ابستثناء السن ات العام   أذ  ت اخلزين  للمتاج ا(

 0   ( / النقص   ف  قات التقييما)الزي  -

 (32,597,372) 38,252,113 5,654,741 النقص   األس م  املسا ات   املصا    املؤسسات املالي  )الزي ا( / -
 (75,840) 115,112 39,272 )الزي ا ( / النقص   املوجو ات الثالت  غري املا ي  -
 (150,962) 1,566,665 1,415,703 الزي ا( / النقص   املوجو ات الثالت  املا ي ) -
 0   / النقص   املوجو ات الثالت  املالي  )الزي ا( -
 0   )الزي ا( / النقص   ف  قات التقييم -
 0   )الزي ا( / النقص   القيم العيني  املع ا للبيع -
 )الرررررررررزي ا( / الرررررررررنرررررررررقرررررررررص   األ اب  أ  )اخلسررررررررررررررررررررررررائررررررررر ( الرررررررررنررررررررراجتررررررررر  -

 0   ين التغري   القيم  العا ل  لالستثما ات   أ  ات مالي  متوف ا للبيع 

 0   حساابت أا د -
 0   أهصب  األ اب  النق ي  املقبود  -

     ررررررررررررررررررررررررررررررا  األمرررررررررررررررروال الررررررررررررررررنرررررررررررررررراجترررررررررررررررر  )املسررررررررررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررعررررررررررررررررمررررررررررررررررلررررررررررررررر (
 (134,860,722) (327,378,270) (192,517,548) النشاطات االستثما ي  )جمموع ب(
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 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -  لمصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريبيان التدفقات النقدية ل

 القيم بآالف الللات السورية

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
    ج ر الت فقات النق ي  من النشاطات التمويلي  :

 (   حسرررررررررررررررررررررراب االحرررتررريرررررررراطررري االلرررزامررري الرررنرررقرررررررر  الرررنرررقرررصالرررزي ا / ) -
 (13,574,671) 58,630,239 45,055,568 يل  الو ائع 

 0 0 0 الزي ا / )النقص(   األقساط املألتتب هبا غري املس  ا -
 215,000,000 265,065,378 50,065,378 الزي ا / )النقص(   حساب مص   سو ي  امل كز  -
  الرررررررررررررررزي ا / )الرررررررررررررررنرررررررررررررررقرررررررررررررررص(   حسرررررررررررررررررررررررررررررراابت املصررررررررررررررررررررررررررررررا   -

 (104,152) 813,471 917,623 ()ابستثناء( افساابت ا ا ي 

 0   )النقص(   حساابت ش ا ات االي اع /الزي ا  -

 (751,747) 4,025,073 4,776,820 (   األموال املق د النقصالزي ا / ) -
 (479,111) 0 479,111 الزي ا / )النقص(   ف  قات تقييم -
 0 0 0 الزي ا / )النقص(   األموال اخلا   املساه ا -
 1,253,199 117,377,007 116,123,808 حتياطيات  العال اتاال الزي ا / )النقص(    أس املال مال -
 0   أهصب  األ اب  النق ي  امل فوي  -
 5,388,401 12,221,089 6,832,688 حساابت أا د -

 4,607,510 6,868,776 2,261,266 
 151,933,101 191,837,502 39,904,401 

  ررررررررررررررررررررررررررررا  األمررررررررررررروال الرررررررررررررنررررررررررررراجتررررررررررررر  )املسررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررعرررررررررررررمرررررررررررررلررررررررررررر (   -
 248,897,586 539,578,057 290,680,471 التمويلي  )جمموع ج(النشاطات 

  رررررررررررررررررررررررررا  األمررررررررررروال الرررررررررررنررررررررررراجتررررررررررر  مرررررررررررن )املسرررررررررررررررررررررررررترررررررررررعرررررررررررمرررررررررررلررررررررررر (     -
 83,945,479 877,959,320 794,013,841 ) جمموع أ + ب + ج( كاف  النشاطات  =  

حساب النق   شبه النق   افساابت ا ا ي  ل د املصا     هناي  الف ا  -
 السالق  *  

917,559,222 1,091,563,885  
123,545,381 213,604,565  

 83,945,479 877,959,320 794,013,841 جممـــــــــــــوع
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  إالسياسـات احملاسبية .2

 أسس إعداد البيانات املاليةإ  -

ين جملس معايري احملاسرررررررررررب  ال  لي  مت وي ا  البيا ت املالي  املوح ا للمصررررررررررر    شررررررررررر كاته التالع   فقا  للمعايري الصرررررررررررا  ا 
 التفسريات الصا  ا ين  ن  تفسريات التقا ي  املالي  املنبثق  ين جملس معايري احملاسب  ال  لي    فقا  للقواهني احمللي  النافذا 

 خيي   ون اللريا  تعليمات  ق ا ات جملس النق   التسررررررررررررررليض  ق  مت وي ا  البيا ت املالي  املوح ا  فقا  ملب أ التأللف  التا
سرررراابت السررررو ي  هي يمل  وظ ا  البيا ت املالي  املوح ا  ق  مت وي ا  اإليضرررراحات آبال  اللريات السررررو ي   مبا خيص ح

 . املص   التجا   السو   فقط

 أسس توحيد البيانات املاليةإ  -

ات يخ  4م ن /ب /439مت توحيررررر  البيرررررا ت املررررراليررررر  للمصرررررررررررررر   تطبيقرررررا  لق ا  جملس النقررررر   التسررررررررررررررليض  قم / -
  فق ما يلي:  25/11/2008

   السو ي .مت وي ا  البيا ت املالي  املوح ا لألاف  ف  ع املص   العامل  دمن أ ادي ا م و ي  الع لي  
  مت وي ا  البيا ت املالي  املوح ا لألاف  ف  ع املصررررررررر     سرررررررررو ي  ابإلدررررررررراف  وىل ف  ع املناطق اف ا  حسررررررررراابت

  السو  .املص   التجا   السو   اللبناين لع  أن مت توافق حساابهتا مع حساابت املص   التجا   
 أهم السياسات احملاسبية املستخدمةإ  -

   هذ  البيا ت املالي  املوح ا هي كما يلي: السياسات املستخ م    وي ا أهم
 ترعــة العمــالت األجنبيــةإ 

  يتم تسررررررررجيل املعامالت اليت تتم ابلعمالت األجنبي  االل السررررررررن   سررررررررعا  الصرررررررر   السررررررررائ ا   ات يخ وج اء
 املعامالت. 

  الوسرررررررطي  السرررررررائ ا   ات يخ  يتم حتويل أ  ررررررر ا املوجو ات املالي   املطلوابت املالي   سرررررررعا  العمالت األجنبي
 .الصا  ا ين مص   سو ي  امل كز  28/12/2017ات يخ  /292امليزاهي  العام   ق  مت ايتما  النش ا  قم /

   يتم تسررجيل األ اب   اخلسررائ  الناجت  ين حتويل العمالت األجنبي    ليان ال ال  يتم فصررل األ اب   اخلسررائ
  .4/2/2008ات يخ  1م ن/ب /362النق   التسليض الفعلي   التقوميي  حسب ق ا  جملس 

 تصنيف الديون وتشكيل املؤونات واالحتياطاتإ -

 تألوين اصررص الت ين لل يون املنتج   غري املنتج  حسررب تعليمات ق ا  جملس النق   ايتم تصررنيض ال يون لألاف  أشررألاه
خاط  التمويل لناء  يل  ق ا  جملس  مل يتم تشرررررأليل احتياطي يام مل .9/12/2009ات يخ  4م ن/ب/597 التسرررررليض 

  .13/11/2012ات يخ  4/م ن /ب 902النق   التسليض  قم 
 الثابتـــةإاملوجــودات  -
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تسرررجل املوجو ات الثالت  امللموسررر  ل اي  ابلتأللف  مضرررا  ولي ا التألاليض األا د امل تبط  هبا مباشررر ا مث تقاس لع  ذلك 
  امل اكم(.مط  حا  من ا االست الة  )التأللف حسب منوذج التأللف  

 : الي   األيما  اإلهتاجي  التالي  يتم است الة املوجو ات الثالت  لط يق  القسط الثالت  ابستخ ام النسب املئوي  الت

 أخرى  

 سنني 10 % 10 هفقات أتسريس
 سنوات 6 % 15 ل جميرررات

 سنني 10 % 10 يقا ات ابلتخصيص

 إضريبــة الدخـــل -

حتتسررررب درررر يب  ال ال املسررررت ق  يل  أسرررراس األ اب  اخلادررررع  للضرررر يب    فق النسررررب الضرررر ائبي  املق  ا مبوجب القواهني 
 النافذا. األهظم   التعليمات 

 املوجــوداتإ -

 األموال اجلاهزةإ  .3

 ون تفا يل هذا البن  هي كما يلي: 
 2017 2016 

 لرية سوريةأرقام املقارنة ألف  أرقام السنة ألف لرية سورية
 58 487 904 123 805 737 الصن  ق  النق    اخلزين 

 290 452 420 356 009 617 ل د امل كز حساابت جا ي  -
    د  رأا
 46 84 الطوالع  
 60 784 60 784 اتفاقات امل فويات  
 10 745 991 9 054 852 ()ع. أق  ض  االي    

 45 055 568 58 630 240 احتياطي اإللزامي يل  الو ائع
 404 802 713 547 561 314 اجملـــمــوع

 العمر اإلنتاجي املتوقع النسـبة املئويـة االســـم

 سن  20 % 5 مباين
 سنني 10 % 10 مع ات  أج زا  أاثث

 سنني 4 % 25 هقل سرائط 
 سنوات 6 % 15 أج زا افاسب اآليل
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املتعلق لتألوين االحتياطي اإللزامي يل  الو ائع فق  قام  2/5/2011ات يخ  /5938تطبيقا  لق ا   ائسرر  جملس الوز اء  قم /
للغ   ي  االحتياطي  % من متوسط أ   ا الو ائع اليومي  فق  5مص فنا ابحتساب االحتياطي اإللزامي يل  الو ائع لنسب  

 /40 635 015/ ألض لريا سو ي  من ا مبلغ  ق   / 630 240مبلغ  ق    / 31/12/2017اإللزامي يل  الو ائع   
/  45 055 568ألض لريا سرررررررو ي  معا ل العمالت األجنبي ، مقالل/   /17 995 225ألض لريا سرررررررو ي   مبلغ  ق    /

ألض لريا سررررررررررو ي  /17 321 206ألض لريا سررررررررررو ي   مبلغ  ق    / /27 734 362ألض لريا سررررررررررو ي  من ا مبلغ  ق    /
ألض لريا سرررررررررررررررررررررررررررررررو ي  قيم   /9 054 852/  ميثل حسرررررررراب الق  ض البالغ 31/12/2016معا ل العمالت األجنبي    
لسررررري  ألض   ال  أمريكي مسرررررلم  وىل مصررررر   سرررررو ي  امل كز  لناء يل  توجي ات ا /20 768يمالت أجنبي  يبلغ معا ها /

  زي  االقتصا   التجا ا اخلا جي   مل يتم تس ي ها ح  اآلن.
 أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفيةإ  .4

      يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما     

 مصرفيةإإيداعات لدى مصارف ومؤسسات  .5

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما 

 إ (بالصايف) سهيالت ائتمانية مباشرةت .7

  يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما 

 اجملمــوع مصـــارف ومؤسســـات مصرفيــة خارجيــة مصـــارف ومؤسســـات مصرفيـــة حمليــــة 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 أرقام السنة البيــــان
 ألف لرية سورية

 أرقام املقارنة
 ألف لرية سورية

 أرقام السنة
 ألف لرية سورية

 أرقام املقارنة
 ألف لرية سورية

 أرقام السنة
 ألف لرية سورية

 أرقام املقارنة
 ألف لرية سورية

 604 861 336 706 384 247 604 808 199 706 375 811 53 137 8 436 حساابت جا ي   حتت الطلب
ف ا   ائع است قاق ا األ لي االل 

       أش   أ  أقل 3

 604 861 336 706 384 247 604 808 199 706 375 811 53 137 8 436 مــوعـــاجمل

 
 اجملمــوع مصـــارف ومؤسســـات مصرفيــة خارجيــة مصـــارف ومؤسســـات مصرفيـــة حمليــــة

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 البيــــان
 أرقام السنة

 ألف لرية سورية
 أرقام املقارنة

 ألف لرية سورية
 أرقام السنة

 ألف لرية سورية
 أرقام املقارنة

 ألف لرية سورية
 أرقام السنة

 ألف لرية سورية
 أرقام املقارنة

 لرية سوريةألف 
لع   وي ايات )  ائع ألجل تسرررررت ق

 ر  (أش 3
000 000 2 000 000 2 770 185 202 855 611 101 770 185 204 855 611 103 

 103 611 855 204 185 770 101 611 855 202 185 770 2 000 000 2 000 000 اجملـــمــوع
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من   ي   %( 13.95)سبته  ألض لريا سو ي  أ  مان 89 954 945للغت التس يالت االئتماهي  غري العامل  )غري املنتج (  -
من ال  ي  املمنو     (% 19.72هسبته ) ألض لريا سو ي  أ  ما 90 948 888التس يالت االئتماهي  املباش ا للسن  افالي  مقالل 

 السالق .هناي  السن  

 %( 82.56)هسبته  ألض لريا سو ي  أ  ما 532 236 689للغت التس يالت االئتماهي  املمنوح  لل ألوم  السو ي  أ  لألفالت ا  -
(   هناي  % 71.82سبته ) ألض لريا سو ي  أ  مان 331 199 257ن و،ايل التس يالت االئتماهي  املباش ا للسن  افالي  مقالل م

 . السن  السالق 
  مباشرةإخمصص تدني تسهيالت ائتمانية  -

 الفـوائـــد املعلقــةإ  -

 املعلق :فيما يلي اف ك  يل  الفوائ  

 
2017 2016 

 أرقام السنة ألف لرية سورية أرقام السنة ألف لرية سورية
  335 975 303 020 أ  اق جتا ي   حمسوم 

 43 465 722 40 813 692 ق  ض  سلض
  324 816 751 512 597 895 حساابت جا ي  م ين 

 1 551 894 987 960 لطاقات االئتمان
 90 948 888 89 954 945 قي  التسوي  يون 

 461 119 230 644 657 512 اجملـــمــوع
 ( 34 913 685) ( 29 927 635) ينرزل: اصص ت ين قيم  التس يالت االهتمائي   العمول  احملفوظ 

 ( 73 461 990) ( 83 229 208) : الفوائ   العموالت احملفوظ ينرزل
 352 743 555 531 500 669 املباش ا ا  التس يالت االئتماهي  

 2017 2016 
 سورية ألف لريةأرقام املقارنة  لرية سوريةأرقام السنة ألف 

 30 797 149 34 913 685 ال  ي    ل اي  السن 
 4 116 536 (4 986 050) )الفائض املقتطع االل السن  من اإلي ا ات املستخ م من املخصص االل السن (

 34 913 685 29 927 635 الرصيد يف نهاية السنة

 2017 2016 
 سورية ألف لريةأرقام املقارنة  لرية سوريةأرقام السنة ألف 

 23 935 710 73 461 990 ال  ي    ل اي  السن 
 49 526 280 9 767 218 املعلق  االل السن . الفوائ يضا : 

   ينزل: الفوائ  احملول  لإلي ا ات.
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 وجودات مالية حمتفا بها حتى تاريخ االستحقااإم .10

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما 

 حليفةإاستثمار يف شركات  .12

 فيما يلي أ   ا املسا      أس املال الش كات افليف :

   املعلق  اليت مت شطب ا. الفوائ ينزل: 
 73 461 990 83 229 208 الرصيد يف نهاية السنة

 2017 2016 
 أرقام املقارنة ألف لرية سورية أرقام السنة ألف لرية سورية

   : هلا أسعار سوقية رموجودات مالية غري متوف
     أذ  ت ازين  حألومي  

 70 110 306 73 264 078 سن ات مالي  حألومي   لألفالت ا   
   سن ات  اسنا  ق  ض ش كات 

 39 600 39 600 سن ات مالي  أا د
   ش كاتأس م 

 878 896 878 896 احتياطي يام ااط  التمويل
 71 028 802 74 182 574   جمموع موجودات مالية غل متوفر هلا أسعار سوقية. 

 
2017 2016 

 املقارنة ألف لرية سوريةأرقام  أرقام السنة ألف لرية سورية
 81 844 81 844 املسا      أس مال أ ابة كرياسا 

 1 141 1 141 االكتتاب   أس م املص   الصنايي
 1 004 1 004 االكتتاب   أس م لنك العامل الع يب

 1 006 401 848 020 مسا تنا   ل  مج متويل التجا ا الع لي  ألو ظيب
 576 029 485 377 متويل التجا ا األطول أجال ل د البنك اإلسالميمسا تنا   ل  مج 

 48 489 40 858 املؤسس  اإلسالمي  لتأمني االستثما 
 145 915 122 952 املؤسس  اإلسالمي  لتنمي  القطاع اخلاص

 340 340 ش ك  م فأ الالذقي 
 66 66 الش ك  السو ي  للغزل

 11 11 البنك الع يب
 1 861 240 1 581 613 اجملـــمــوع
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 إ(فقطالبيانات املالية غل املوحدة  يف) وحليفةاستثمارات يف شركات تابعة  .13

 ون مسرررررررا تنا   الشررررررر كات التالع   افليف  هي املسرررررررا      أس املال للمصررررررر   السرررررررو   اللبناين  مق     لبنان  للغت هسرررررررب  املسرررررررا  
 / 3 793 500/ألض لريا سررررررو ي  مقالل  / 36 670 500مبلغ  ق    / /2017 للغ   رررررري  املسررررررا     هناي  يام / % 84.30

لريا سررررو ي  لناء   0.29لريا سررررو ي  وىل  0.03يلما  أهه مت تع يل سررررع   رررر   اللريا اللبناهي  من  / 2016ألض لريا سررررو ي    هناي  يام /
  .13/12/2017ات يخ  011040/1 /5499يل  كتاب م ي ي  العالقات اخلا جي   قم /

 موجودات ئابتةإ  .15

      يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما   

 

 

 2017أرقـام السـنة 

 اجملمـوع أخرى احلاسب اآليل أجهـــزة وسائط نقل وأجهزة وأاثث معــدات مباين

 ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية

  الكلفــةإ

 4 530 740 779 045 1 233 507 208 370 722 943 1 586 875 ال  ي    ل اي  السن 

 479 417 331 069 49 289 37 670 41 909 19 480 ودافات

       استبعا ات

 5 010 157 1 110 114 1 282 796 246 040 764 852 1 606 355 ال  ي    هناي  السن 

       االستهالكات املرتاكمةإ

 2 906 812 280 660 1 102 048 133 369 458 429 932 306 است الة م اكم   ل اي  السن 

 154 527 58 515 34 906 29 418 29 803 1 885 است الة السن 

 69 475 69 465 - - - 10 ودافات

 ( 7 663) - ( 5 479) - ( 2 184) - استبعا ات

 3 123 151 408 640 1 131 475 162 787 486 048 934 201 االست الة امل اكم   هناي  السن 

       الت ين   القيم 

        ا  القيم  ال ف   للموجو ات الثالت 

        فعات يل  حساب ش اء موجو ات اثلت 

       مشا يع حتت التنفيذ

 1 887 006 701 474 151 321 83 253 278 804 672 154 صايف املوجودات الثابتة يف هناية السنة
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 2016 ام املقارنةأرق

 اجملموع أخرى أجهزة احلاسب اآليل وسائط نقل معدات وأجهزة وأاثث مباين

 سورية لريةألف  سورية لريةألف  سورية لريةألف  سورية لريةألف  سورية لريةألف  سورية لريةألف 

  إالكلفــة

 4 340 498 592 766 1 257 840 129 911 680 881 1 679 100 ال  ي    ل اي  السن 

 306 800 186 279 - 78 459 42 062 - ودافات

 (116 558) - (24 333) - - (92 225) استبعا ات

 4 530 740 779 045 1 233 507 208 370 722 943 1 586 875 ال  ي    هناي  السن 

       إةاالستهالكات املرتاكم

 2 900 269 255 140 1 109 170 129 868 461 236 944 855 السن است الة م اكم   ل اي  

 183 518 31 160 56 012 5 043 33 493 57 810 است الة السن 

 - - - - - - ودافررات

 ( 176 975) (5 640) (63 134) (1 542) (36 300) (70 359) استبعا ات

 2 906 812 280 660 1 102 048 133 369 458 429 932 306 االست الة امل اكم   هناي  السن 

       الت ين   القيم 

        ا  القيم  ال ف ي  للموجو ات الثالت 

        فعات يل  حساب ش اء موجو ات اثلت 

       مشا يع حتت التنفيذ

 1 623 928 498 385 131 459 75 001 264 514 654 569 صايف املوجودات الثابتة يف هناية السنة



 

57 

 موجودات غل ملموسةإ  .17

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما 

 موجودات أخرىإ .18

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما  

تسليض فعلي  حساابت يمليات املقايض   مقالل القطع األجنيب للق ض الألوييت لصاحل   كما أن   ي  م ينون اتلفون اليت ال متثل يمليات
مليون لريا سو ي   ف  قات قيم القطع األجنيب امل تب  يل   /229مليون لريا سو ي   الصنايي مببلغ / /153مص   التسليض الشعيب مببلغ /

 سو ي .مليون لريا  / 1 100مص   سو ي  امل كز  مببلغ /

 البيـان
 2016أرقـــام املقارنــة  2017أرقـــام الســنة 

 أخـرى )شهرة احملل والفروغ( أنظمـة حاسوب وبرامج أخـرى )شهرة احملل والفروغ( أنظمـة حاسوب وبرامج
 ألف لرية سورية سورية ألف لرية ألف لرية سورية ألف لرية سورية

  8 920 39 273 6 748   ي  ل اي  السن 
 39 273   8 663 ودافات

     اإلطفاء للسن 

  ( 2 172)   الت ين االل السن 
 39 273 6 748 39 273 15 411 رصيد هناية السنة

 2017 2016 
 ألف لرية سوريةأرقام املقارنة  لرية سوريةألف أرقام السنة 

 506 317 505 451 فوائ   وي ا ات ل سم القبض 
 180 531 190 559  مق ما .مص  فات م فوي  

   أارررر د
 3 284 3 284  الس وابت الشيألات

 53 019 223 31 028 519 م ينون اتلفون
 2 547 615 3 920 464  السلض اخلا   ابملص   امل فوي التأمينات 
 16 078 16 078 املصا   تصفي حساابت 

 250 254 سلض هفقات قي  التصفي 
 546 544 املست ق   السن اتفوائ  يل  
 264 100 006 226 130 202  االهتقالي   املؤقت حساابت 

 320 373 850 261 795 355 اجملـــمــوع
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 املطالــــيبإ -

 ودائع املصارف واملؤسسات املاليةإ  .20

 ودائـع عمـالءإ .21

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما  

 2017 2016 
 رية سوريةرقام املقارنة ألف لأ رية سوريةأرقام السنة ألف ل

 523 334 313 739 578 371 حتت الطلبحساابت جا ي  
 59 371 279 67 149 780   ائع التوفري
 307 636 534 348 493 335   ائع ألجل

 41 817 58 167 لطاقات ال فع االلأل  ين
 42 413 918 64 601 099 حساابت جمم ا
 932 797 861 1 219 880 752 اجملـــمــوع

ألض لرريا سرو ي  أ  ما هسبته  /479 859 831للغت   ائرع افألومر  السرو ي   القطاع العرام السرو   حترت الطلب  اارل ا م و ي  / -
 66.14)هسربته  لريا سرو ي  أ  ما ألض /346 150 388مقرالل / 2017من و،رايل الو ائع حترت الطلب   يام  %( 64.88)

 .2016  يام  %(
 من و،ايل الو ائع ألجل   يام %( 46.95)هسيته  ألض لريا سو ي  أ  ما /163 618 898ما   ائع ألجل للقطاع العام للغت /أ -

   .2016من و،ايل الو ائع ألجل   يام  %( 54.68) هما هسبتألض لريا سو ي  أ   /168 219 300/مقالل  2017
 السالق .ألض لريا سو ي    السن   /42 413 918/ألض لريا سو ي  مقالل  /64 601 099للغت الو ائع اجملم ا   العام افايل / -

ألض  /14 944 828مقالل / 2017ألض لريا سو ي    يام  /37 132 009 هي يبا ا ين حساابت جمم ا للعمالء فق  للغت /
ابإلداف  وىل ف  قات تع يل سع      ال  ل   القطاع العام  ق  أح ث هذا افساب مبوجب امل سوم التش يعي  2016لريا سو ي    يام 

  .2016 و 2017ألض لريا سو ي    هناي  يامي  /27 469 090املتعلق إبح اث املص   التجا   السو    للغ   ي   / /35 قم /

 2016أرقـــام املقارنــة  2017أرقـــام الســنة  
 اجملمـوع خــارج اجلمهورية داخــل اجلمهورية اجملمـوع خــارج اجلمهورية داخــل اجلمهورية

 لرية سوريةألف  سوريةلرية ألف  لرية سوريةألف  لرية سوريةألف  لرية سوريةألف  لرية سوريةألف 

 124 463 004 3 597 776 120 865 228 214 418 038 85 611 418 128 806 620 حساابت جا ي 

         ائع ألجل

       ش ا ات وي اع

 124 463 004 3 597 776 120 865 228 214 418 038 85 611 418 128 806 620 اجملـــمــوع
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 إةتأمينـات نقديـ .22

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما 

 
2017 2016 

 أرقام املقارنة أبلف لرية سورية أرقام السنة ألف لرية سورية
 171 264 095 142 655 969 أتمينات مقالل تس يالت مباش ا

 1 412 542 1 744 891 أتمينات مقالل تس يالت غري مباش ا
 59 866 208 12 743 182 أتمينات أا د .

 125 705 566 145 340 387 أجنيب فساب الغري لغايت االستريا  قطع
 68 355 978 41 804 242 قيم ل سم ال فع ألجل قصري

 426 604 389 344 288 671 اجملـــمــوع

 مقرتضـةإأمـوال  .23

ألض   ال   /9 231 مبا يعا ل / / 2017ي هناي  يام /رو ي  فرألض لريا س /4 025 073ن ج ات أا د  البالغ  /رون االق اض م -
 يلي:ألض   ال  أمريكي  يتشألل مما  / 9 231يعا ل /  مبا / 2016ألض لريا سو ي    هناي  يام / / 4 776 820ل /رمقال
 519ألض   ال  أمريكي مقالل املستعمل من الق ض الألوييت لصاحل التسليض الشعيب  املص   الصنايي  مبا يعا ل / /9 086/ -1

 سو ي .ألض لريا  /3 961

ين  املايل( )التس يلألض   ال  أمريكي مقالل املبالغ املستعمل  من الق ض املق م من الصن  ق الألوييت للتنمي  االقتصا ي   / 146 / -2
 .ألض لريا سو ي  /63 554ط يق لنك الألويت املت    مبا يعا ل /

 

 

 

 

 ألف لرية سورية  2016أرقام السنة  ألف لرية سورية  2017أرقام السنة  

 50 065 378 265 065 378 املركزياقرتاض من مصرف سورية 
   اقرتاض من مصارف /مؤسسات خارجية

   مص   -

   مص   -
 4 776 820 4 025 073 تذك (اق اض من ج ات أا د )

 54 842 198 269 090 451 اجملـــمــوع
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 خمصصــات متنوعــةإ .25

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما 

 ضريبـة الدخــلإ .26

 الدخلإخمصص ضريبة  -أ

 يلي:ون اف ك  يل  اصص د يب  ال ال هي كما  

 
2017 2016 

 لرية سوريةألف أرقام املقارنة  لرية سوريةألف أرقام السنة 
 2 232 562 1 843 636 .  ي  ل اي  السن 

 (388 926)  .اسررتبعا -
  5 388 401 .+ودافرررات

 1 843 636 7 232 037 .رصيد نهاية السنة

  

 2017أرقام السنة 
 رصيد هناية السنة ما مت رده لإليرادات املستخدم خالل السنة املكون خالل السنة رصيد بداية السنة
 ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية

 9 409    9 409 اصص تعويض هناي  اخل م 
 184    184 اصص هبوط أ  اق مالي 

 115    115 فوائ  أتاري ز ايي
 21    21 فوائ   يون ز ايي 
 4 979 322    4 979 322 اصصات اتلف 

 4 989 051    4 989 051 اجملـــمــوع

 2016أرقام السنة 
 رصيد هناية السنة ما مت رده لإليرادات املستخدم خالل السنة املكون خالل السنة رصيد بداية السنة

 ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية ألف لرية سورية لرية سوريةألف 
 9 409    9 409 اصص تعويض هناي  اخل م 
 184    184 اصص هبوط أ  اق مالي 

 115    115 فوائ  أتاري ز ايي
 21    21 فوائ   يون ز ايي 
 4 979 322    4 979 322 اصصات اتلف 

 4 989 051    4 989 051 اجملـــمــوع
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 مطلوبات أخرىإ .27

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما  

 وريةألف لرية سأرقام املقارنة  2016 وريةأرقام السنة ألف لرية س 2017 

 22 269 22 458 (.ل سم ال فع )مست ق  غري م فوي  فوائ 
 460 222 626 573 وي ا ات مقبود  مق ما  

 934 215 1 023 429 .مص  فات مست ق   غري م فوي 
   .أا د )تذك  تفا يل ا(

 48 966 48 966 تصفي  املصا   السالق 
 640 347 960 090 د ائب   سوم مالي  متوجب  ال فع

 52 607 53 001 أتمينات االجتمايي   التأمني  املعاشات
 4 344 701 5 806 719  االهتقالي  املؤقت حساابت 

 6 503 327 8 541 236 اجملـــمــوع

 رأس املالإ .28

  سو ي .ألض لريا  /70 000 000للغ  أس املال املص   املس   ابلألامل / 
 االحتياطياتإ .30

  القانوني.االحتياطي 

مبلغ  2017االل السن   السنوات السالق   للغت   هناي  يام  % 10مت حتويله من األ اب  لنسب   متثل املبالغ املتجمع    هذا افساب ما
 . /2016ألض لريا سو ي    هناي  يام / /20 409 238ألض لريا سو ي  مقالل / /21 908 855    /ر ق

 الحتياطي اخلاص.ا 

مبلغ  2017االل السن   السنوات السالق   للغت   هناي  يام  % 10مت حتويله من األ اب  لنسب   متثل املبالغ املتجمع    هذا افساب ما
 ./ 2016ألض لريا سو ي    هناي  يام / /20 407 819ألض لريا سو ي  مقالل/  /21 907 436 قر    /

 أخرىإحتياطيات ا 

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما  

 
2017 2016 

 وريةلرية س ألفأرقام املقارنة  وريةأرقام السنة ألف لرية س
 200 080 200 080 احتياطيات أا د-
 5 030 987 5 397 534 املخصص للمشا يع االستثما ي -
 98 912 83 440 اهبات-
 878 896 878 896 احتياطي يام املخاط  التمويل-

 6 208 875 6 559 950 اجملـــمــوع
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ألض لريا سرررررررررررو ي  هب   /600سرررررررررررو ي   هو يبا ا ين /ألض لريا  /83 440مبلغ / 31/12/2017 ق  للغت اهبات   
ات يخ  /4 659ممنوحرر  من قبررل  امز األاتسرررررررررررررري لقرراء ف  قررات الطررالق الف   الثرراين امص مبوجررب موافقرر   زا ا املرراليرر   قم /

ألض   ال   هو مسرررررررا   القط  ابملؤسرررررررسررررررر   /190يعا ل / ألض لريا سرررررررو ي  أ  ما /82 840 مبلغ / 22/12/2010
ات يخ  2010م//525يرررر  لتنميرررر  القطرررراع اخلرررراص  أحرررر ث هررررذا افسرررررررررررررررررراب مبوجررررب ق ا  جملس اإل ا ا  قم /اإلسررررررررررررررالم

 4م ن /ب /902 مل يتم تشأليل احتياطي يام ملخاط  التمويل تنفيذا  لق ا  جملرررررس النق   التسليض  قم / 14/10/2010
 االحتياطيات  مبالغ اصررررصرررر  للمصرررر    تع يالته املتعلق لتصررررنيض ال يون  تألوين املخصررررصررررات  23/11/2012ات يخ 

   ./2017 املص  ف  يل  املشا يع االستثما ي  االل يام /
 إ(الربح التقوميي) أرباح مدورة غل احملققة .33

(  ذلك حسب ق ا  )الفعليمتثل األ اب  الناجت  ين يمليات تقييم القطع الواجب فصل ا ين أ اب   اسائ  القطع التشغيلي  
 /2017ي هناي  يام /رغري احملقق  ف خلسائ  ق  للغت ا 4/2/2006ات يخ  /4م ن /ب /362/جملس النق   التسليض  قم 

 / 192 062 182فق  للغت / /2016غري احملقق    هناي  يام / األ اب  أماألض لريا سو ي   /26 901 869مبلغ /
 634/ ن العام افايل أ با ال  ي ر  احملقق  يرغي خلسرائ ع ارالق مرام السرن العر  يرري احملققرغ األ اب ا   رو ي   مبعرريا سرألض ل
 .2017ألض لريا سو ي    هناي   /164 935

 الصافيةإاألرباح  .34

ألض  /3 608 493ألض لريا سو ي  مقالل / /11 996 936مبلغ  ق    / 2017للغت األ اب  الصافي    هناي  يام 
 هي متثل األ اب  اإل،الي  لع  استبعا  أ اب  القطع التقوميي   د يب  ال ال  االحتياطيات  /2016و ي    هناي  يام /لريا س

    الالحق.(  معا ت ا حماسبيا  االل العام صندوق الدين العام متثل حص  ال  ل  من األ اب  اليت يتم تو ي ها وىل  زا ا املالي  )
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 بيـان الدخـل

 الفوائد الدائنةإ .35

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما  

 الفوائد املدينـةإ .36

 ون تفا يل هذا البن  هي كما يلي: 

 العموالت والرسوم الدائنةإ .37

 ون تفا يل هذا البن  هي كما يلي: 

 
2017 2016 

 لرية سوريةألف  أرقام املقارنة لرية سوريةألف أرقام السنة 
 40 664 37 175 فوائد حسم السندات

 8 788 763 8 653 606 فوائ  الق  ض  السلض  افساابت ا ا ي  امل ين -
 2 865 24 719  الألفاالتفوائ   ائن  ين االيتما ات -

 579 265 1 854 329 فوائ   ائن  من املصا  
   فوائ   ائن  أارر د

 775 429 775 429 حساابت الف  ع  اإل ا ا
 56 408 128 935 فوائ  التأاري

 25 660 3 401 672 م ينون اتلفون
 25 203 فوائ  مقبود  مق ما  

 10 269 079 14 876 068 اجملـــمــوع

 
2017 2016 

 لرية سوريةألف  أرقام املقارنة لرية سوريةألف أرقام السنة 
 4 557 16 956   ائع لنوة  مؤسسات مص في 

     ائع يمالء
 2 519 607 262 148 حساابت جا ي -
 3 268 233 3 688 317   ائع توفري-
 7 615 578 15 536 838   ائع ألجل-

 775 429 775 429 حساابت الف  ع  اإل ا ا
 14 183 404 20 279 688 اجملـــمــوع
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 العموالت والرسوم املدينةإ .38

 يلي:ون تفا يل هذا البن  هي كما  

 
2017 2016 

 لرية سوريةألف  أرقام املقارنة لرية سوريةألف أرقام السنة 
 2 547 3 677 يمول  م فوي  للم كز 
 40 784 يمول  لقاء حواالت

 202 - يمول  ختمني يقا  معاكس
 7 622 12 469 يمول   مصا يض م فوي  للم اسلني

 2 247 1 185 يمول  اتلق 
 - 216 يمول  يمليات القطع

 12 658 18 331 اجملـــمــوع

 فروقات القطعإ/أرباح )خسائر( عمالت أجنبية  .39

 ون تفا يل هذا البن  هي كما يلي: 

 
2017 2016 

 لرية سوريةألف  أرقام املقارنة لرية سوريةألف أرقام السنة 
 1 238 136 1 243 489 يمول  الألفاالت  القبوالت
 5 650 1 712 يموالت تس يالت مباش ا

 5 961 376 3 768 399 يموالت تس يالت غري مباش ا
 37 575 28 278 يمول  شيألات مش اا

 729 016 851 951 يمول  شيألات مباي   حواالت

 1 553 - يمول  وي اع أ  اق مالي 

 17 145 56 206 يمول  يل  افساابت  ا ا ي 
 3 380 4 391 يمول  أتجري الصنا يق اف ي ي 

 290 944 369 900 يمول  يمليات القطع
 - 151 361 يموالت لطاقات ال فع االلأل  ين

 545 201 2 313 268 يمول  اتلف 
 8 829 976 8 788 955 اجملـــمــوع
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 ايرادات أخرىإ .44

 ون تفا يل هذا البن  هي كما يلي: 

 نفقـات املوظفيـنإ .45

 ون تفا يل هذا البن  هي كما يلي: 

 
2017 2016 

 أرقام املقارنة ألف لرية سورية أرقام السنة ألف لرية سورية

 5 851 677 19 486 662 ف  قات القطع اليومي )الفعلي(

 40 129 062 (26 901 869) ف  قات القطع البنيو  )التقوميي(
 45 980 739 (7 415 207) اجملـــمــوع

 
2017 2016 

 أرقام املقارنة ألف لرية سورية أرقام السنة ألف لرية سورية
 1 033 140 - فوائ  وسنا  ال ين العام

 183 618 271 061 ق طاسيه
 64 267 92 242  هاتضل ي    ق 

 105 87 طوالررع
 433 683 يمول  ختمني يقا ات

 12 820 54 780 يموالت اتلف 
 16 407 16 878 يقا ات

 22 230 794 585 964 املس   من مؤ ه  تصنيض ال يون
 261 242 -  ا  ات لطاقات ال فع االلأل  ين

 30 692 517 28 934 508  ا  ات سنني سالق 
 - 9 915 حواالت  ا  ا من امل كز يمول  

 54 495 343 29 966 118 اجملـــمــوع

 
2017 2016 

 أرقام املقارنة ألف لرية سورية أرقام السنة ألف لرية سورية
 2 016 485 2 102 022   اتب  منافع  يال ات املوظفني

 220 157 234 000   الضمان االجتماييمسا   املص   
 605 76 158 تعويضات تنقالت



 

66 

 مصاريف تشغيلية أخرىإ .46

 :هي كما يلي ون تفا يل هذا البن  

 15 000 13 000 تعويض هناي  اخل م  للموظفني
 33 053 37 512 كسوا املستخ مني

 106 000 120 831 هفقات طبي  أ  مسا   املص   لصن  ق التأمني الص ي
 42 420 42 000 ت  يرب املوظفيرن
 6 000 7 500 ميا مات سف 

 72 491 18 200 مبالغ اصص  للمشا يع االجتمايي 
 2 512 211 2 651 223 اجملـــمــوع

 
2017 2016 

 أرقام املقارنة ألف لرية سورية أرقام السنة ألف لرية سورية
 13 699 14 297 مصا يض ويالن  تسويق

 458 067 541 621 حتت يقو  وجيا  تشغيلي اجيا ات 
 172 865 205 618 مصا يض ق طاسي   و ا ي  اتلف 

   ذك  ابلتفصيل(أا د )ت  
 28 467 35 226 و ال    ياه  األاثث  املف  شات
 550 599 388 989 و ال    ياه  اآلالت  األ  ات

 6 601 8 917 هفقات  سائل النقل
 32 106 31 005 حم  قات  سائل النقل
 - 39  سوم  غ ف  التجا ا

 30 000 70 000 هفقات مفودي  افألوم 
 7 744 8 029  سوم اتلف 

 105 35  سوم االش اة   االحتا ات املص في 
 90 162 98 247 ل ي   ل ق  هاتض

 787 857 هفقات دياف   استقبال
 73 209 1 256 طوالع

 48 331 52 959 هفقات تنظيفات
 1 948 10 325 هفقات قضائي 
 14 358 13 705 هفقات اتلف 
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 إدارة املخاطــرإ .52

 خماطــر الســـيولةإ ◄

 : املتبقي  لالست قاق التعاق   لتا يخ البيا ت التالي ( يل  أساس الف ا ري اصوم ا   ل أ    توزيع املطلوابت )غ يلخص إأواًل

 53 339 398 25 744 702 مؤ ه  ال يون املشألوة في ا
 2 808 2 525 د ائب   سوم مالي 

 500 300 غ امات مفودي  افألوم 
 1 437 515 673 732 هفقات سنني سالق 
 32 987 32 402 اسا ا املناطق اف ا

 56 342 256 27 934 786 اجملـــمــوع

أرقام السنة 
2017 

 أايم فأقل 7حىت 
أايم  7أكثر من 

 إىل شهر
 اجملموع أكثر من سنة أشهر 9-6 أشهر 6-3 أشهر 3-1 بني

        املطلوبــات
مصرررررررررررر   سررررررررررررو ي  

 364 757 257      364 757 257 امل كز 

 114 726 157      114 726 157 املصا   احمللي 

املررررررر ي يررررررر  العرررررررامررررررر  
 7 161 682 018      7 161 682 018  الف  ع

 1 219 880 752 221 326 834 166 842 599 234 992 441 193 427 654 166 417 790 236 873 436 جمموع الو ائرع

  ائررررررررررررع حتررررررررررررت -
 739 636 540 147 927 308 110 945 481 110 945 481 110 945 481 110 945 481 147 927 308 الطلب

 348 493 336 59 969 571 45 824 651 113 974 493 72 409 706 45 399 842 10 915 073   ائع ألجرل-

 67 149 780 13 429 956 10 072 467 10 072 467 10 072 467 10 072 467 13 429 956 التوفري   ائع-

 64 601 099      64 601 099 افساابت اجملم ا

 157 144 042 - - - - - 157 144 042 التأمينات املقبود 

القيم ل سرررررررررررررم ال فع 
 5 613 438      5 613 438 ألجل قصري

 181 531 191      181 531 191  ائنون اتلفون

 4 025 073      4 025 073 األموال املق د 

 12 221 089      12 221 089 مؤ  ت متنوي 

 8 541 235      8 541 235 افساابت االهتقالي 

 9 230 122 254 221 326 834 166 842 599 234 992 441 193 427 654 166 417 790 8 247 114 936 جمموع املطلوابت
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 بنــود خــارج امليزانيــةإ -ئالثًا

 دارة املخاطــرإإ .52

 خماطــر الســـيولةإ ◄

 املتبقي  لالست قاق التعاق   لتا يخ البيا ت التالي : ( يل  أساس الف ا اصوم  يلخص ا   ل أ    توزيع املطلوابت )غري إأواًل

جمموع املوجودات 
حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 استحقاقاهتا
034 314 012 8 687 256 100 918 035 368 633 726 207 529 287 78 383 330 782 184 951 548 9 

 اجملمــــوع سـنوات 5مـن سنـة لغايـة  لغايــة ســـنة 2017أرقام السنة 
 399 967 312 12 133 779 387 833 533 االيتما ات  القبوالت
 286 108 - 286 108 السقو  غري املستعمل 

 406 579 317 2 109 017 404 470 300 الألفرررراالت
 806 832 737 14 242 796 792 589 941 اجملـــمــوع

أرقام السنة 
2017 

 أايم فأقل 7حىت 
أايم  7أكثر من 

 إىل شهر
 اجملموع أكثر من سنة أشهر 9-6 أشهر 6-3 أشهر 3-1 بني

        املطلولررات

مصرررررررررررر   سررررررررررررو ي  
 153 415 731      153 415 731 امل كز 

 21 112 651      21 112 651 املصا   احمللي 

املررررررر ي يررررررر  العرررررررامررررررر  
 7 923 096 791      7 923 096 791  الف  ع

 932 797 859 178 820 813 122 167 084 153 817 848 158 897 412 145 478 564 173 616 138 عجمموع الو ائ

  ائررررررررررررع حتررررررررررررت -
 523 376 128 104 675 226 78 506 419 78 506 419 78 506 419 78 506 419 104 675 226 الطلب

 315 006 608 63 745 347 35 860 484 67 511 248 72 590 812 59 171 964 16 126 753   ائع ألجرل-

 52 001 205 10 400 240 7 800 181 7 800 181 7 800 181 7 800 181 10 400 241   ائع التوفري-

 42 413 918      42 413 918 افساابت اجملم ا

 232 542 844 - - - - - 232 542 844 التأمينات املقبود 

القيم ل سرررررررررررررم ال فع 
 4 206 306      4 206 306 ألجل قصري

 189 855 237      189 855 237  ائنون اتلفون
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 إبنــود خــارج امليزانيــة -لثًائا

 اجملمــــوع سـنوات 5مـن سنـة لغايـة  لغايــة ســـنة 2016أرقام السنة 
 378 974 203 28 004 996 350 969 207 االيتما ات  القبوالت

 382 858 - 382 858 السقو  غري املستعمل 

 435 654 370 2 032 561 433 621 809 الألفرررراالت
 815 011 431 30 037 557 784 973 874 اجملـــمــوع

 إالكفــاية رأس املـــ .53

 تع يالته اخلاص ابحتساب هسب  كفاي   أس املال  24/1/2007ات يخ  4م ن /ب  /253مت تطبيق ق ا  جملس النق   التسليض  قم / 
 :   السو   فقط  فق ا   ل التايلللمص   التجا

 

 

 

 4 776 820      4 776 820 األموال املق د 

 6 832 688      6 832 688 مؤ  ت متنوي 

 6 024 216      6 024 216 االهتقالي  افساابت

 9 474 661 143 178 820 813 122 167 084 153 817 848 158 897 412 145 478 564 8 715 479 422 جمموع املطلوابت

جمررمرروع املرروجررو ات 
 9 803 808 655 333 870 558 105 018 032 260 501 193 354 483 691 92 963 373 8 656 971 808 است قاقاهتاحسب 

 اســم احلســـاب
2017 2016 

 أرقـــام املقارنـــة أرقـــام الســـنة
 309 335 397 296 030 189 األموال اخلا   الصافي -أ

 808 139 638 1 024 059 577 املوجو ات املثقل -ب
 168 683 018 182 805 058 حساابت اا ج امليزاهي  املثقل -ج
 194 638 683 488 669 125 ااط  السوق مل اكز القطع اإل،ايل- 
 31 310 491 27 078 662 املخاط  التشغيلي  -ه

 % 25.72 % 17.18 % هسب  الألفاي  أ/)ب + ج+  + ه (
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 حسابات األرباح واخلسائر

و ي  ين رألض لريا س /46 334 344/ لرمقال ألض لريا سو ي  /4 822 632/ للغت 2017اإل،الي  للمص   لعام اخلسا ا أن  تبني
 ألض لريا سو ي   /41 511 712/ ق    لنقصأ   2016    ا يام

   ي  األ اب  الصافي  مبلغا   ات النظامي  من األ اب  املشا  ولي ا ايص أ براين النافذا فقر  مت اقتطاع املؤن  االحتياطريل  أحألام القواهي  لنراء 
 اق  هلزي ا أ   2016 لريا سو ير    يامألض  /3 608 493/ مقالل /2017  يام /و ي  رألض لريا س / 11 996 936/ ق   

 ألض لريا سو ي   فقا ملا يلرري:  /8 388 443/

 يف حساب الفائض املتاح للتنميـة 

 701زيل املق     فه يل  املشا يررررررررع االستثما ي  مببلغ /ررررررررلع  تن 2017للمصرررررررر   ين    ا يام  املتا  للتنمي    اخلطرررررررر  املالي ق   الفائض 
  .ألض لريا سو ي / 4 672

لع  تنزيل املص    يل   2017 لعام    دوء النتائج املنو  ين ا   حسراب األ اب   اخلسائر  فإن مق ا  الفائض املتا  للتنمي  املت قق فعليا  
ملشا  ولي ا و ي  يررررن األ قام املق  ا اررررألض لريا س /10 109 575/لزي ا ق  ها و ي  ررررألض لريا س/14 782 276تثما ي  للغ/رررراملشا يع االس

 :  ذلك  فقا ملا يلرري
 

 

 

 

       

 البيــــــــــــان سل. 

 غري الصافيررر  رةخلساا  4 822 632 162.40
 : ــاـــع منهــاقتطــ  
 %10ب  راحتياطري قاهوين لنس - 1 499 617 011.00 
 %10احتياطري اراص لنسب   - 1 499 617 011.00 
 مؤ هر  د يبر  ال ارل - 7 083 067 249.00 
 اخلسا ا امل   ا غري حمقق  )اسا ا تقوميي ( - 26 901 869 525.80 

254.80 568 819 16   

 األرابح الصافيـة )حصة الدولة من األربـاح(  11 996 936 0

 الفائـض املقــدر البيـــــان الفائـض الفعلــي
 9 647 031 000.00 فائض املوازهر  11 996 936 092.40

 554 900 000.00 فائض املوازهر  3 151 886 827.62  
 10 231 931 000.00 اجملمروع 15 148 822 920.02  

 5 529 230 000.00 املص    يل  املشا يع االستثما ي    (-) 366 547 385.00
535.02 275 782 14  000.00 701 672 4 
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  .ملتوف ااالل العام يل   فعات حسب السيول  احتويل الفائض وىل  زا ا املالير  / ن  ق ال ين العرام تم ي  

 فـــــــي النتيجـــــــة

امليزاهي  العام  مقا ه   فساابت من االل الت ليل املوجز 2017لع  أن مت ويضرررررررررا  النتائج افقيقي  لفعاليات ال   ا املاليررررررررر  
 .2016م مع ما كاهت   يا

مبوجب ق ا  جملس اإل ا ا  قرم  8/6/2018مت وق ا  البيا ت املالي  املوح ا من قبل جملس و ا ا املص     جلسته لتا يخ 
 لصو ا مب ئي  حيص تتم املصا ق  يلي ا هنائيا  من قبل ا  از امل كز  لل قال  املالي .  2018/ م /  268

 .جئهذ  النتا   املص   الذين قاموا إبجناز افساابت اخلتامي   سا وا   حتقيق ال ل  من التنويه وىل ج و  العاملني 
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 31/12/2017 يف  -واملناطق احلرة  والسوري اللبناني مصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريللامليزانية املوحدة 

 أرقام املقارنة للة سورية أرقام السنة للة سورية  

 31/12/2016يف  31/12/2017يف  ايضاحات ـــــــــوداتاملـــــوج
 410,865,861,282.00 550,415,538,875.18  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 617,721,066,236.02 804,491,437,641.03  ارصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

 103,611,854,744.60 204,185,769,770.70  ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
 0.00 0.00  موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 0.00 0.00  مشتقات أدوات مالية
 362,497,010,854.02 809,339,745,294.15  تسهيالت ائتمانية مباشرة )ابلصايف(

 0.00 0.00  قروض وسلف لبنوك
 0.00 0.00  موجودات مالية متوفرة للبيع

 71,028,801,888.47 74,182,573,951.09  استثمارات مالية حمتفظ هبا حىت اتريخ االستحقاق
 0.00 0.00  موجودات مالية مرهونة

 1,861,240,958.26 1,581,613,493.67  استثمارات يف شركات حليفة
 0.00 0.00  استثمارات يف شركات اتبعة وحليفة

 0.00 0.00  (غري املوحدة يف البياانت املالية)
 0.00 0.00  استثمارات عقارية

 1,876,015,898.16 4,212,615,092.98  موجودات اثبتة
 0.00 0.00  شهرة

 39,272,595.52 0.00  موجودات غري ملموسة
 0.00 0.00  موجودات ضريبية مؤجلة

 321,568,840,482.49 273,886,790,210.57  موجــــــــــــودات أخرى
 0.00 0.00  جممدة لدى مصرف سورية املركزيوديعة 

 1,891,069,964,939.54 2,722,296,084,329.37  جممــــــــــــــوع املوجــــــــــودات
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 املطلوبــــــــــــات وحقوا امللكــــــــــــــــــيةإ

 31/12/2016يف  31/12/2017يف  ايضاحات املطلوبــــــــــــات
 133,305,647,678.63 463,141,414,053.86  مصرفية ومؤسسات وبنوكودائع 

 941,368,266,678.38 1,245,569,578,747.97  ودائع عمالء
 429,805,854,367.82 364,841,163,678.36  أتمينات نقدية

 0.00 0.00  مشتقات أدوات مالية
 54,842,198,573.40 269,090,451,509.89  أموال مقرتضة
 0.00 0.00  سندات دين

 5,306,922,546.46 12,923,096,499.51  خمصصات متنوعة
 1,843,636,422.98 7,232,037,452.98  خمصص ضريبة الدخل

 0.00 0.00  مطلوابت ضريبية مؤجلة
 9,872,299,313.30 42,833,398,705.92  مطلوابت أخرى

 1,576,344,825,580.97 2,405,631,140,648.49  املطلوبــــــــــــات جمموع
    حقوا امللكــــــــــــــــــية

    مساهمي املصرفحقوا 
 70,517,430,000.00 70,436,000,000.00  رأس املال املكتتب به

 0.00 0.00  اإلصدار عالوة/)خصم(
 0.00 0.00  (أسهم اخلزينة)

 98,911,700.00 83,440,000.00  اهلبـــــــــات
 20,954,111,360.67 27,214,317,300.39  القانوين االحتياطي
 20,407,819,310.51 21,907,436,321.51  خاص االحتياطي

 5,480,164,412.41 8,368,709,802.55  احتياطيات أخرى
 878,895,797.98 878,895,797.98  احتياطي عام ملخاطر التمويل
 0.00 0.00  فروقات ترمجة عمالت أجنبية

 0.00 0.00  املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيعالتغري 
 0.00 0.00  حصة حقوق املسامهني من السندات والقروض القابلة للتحويل ألسهم

 3,619,144,412.11 16,011,010,683.74  فقط( املرحلية)يف البياانت  للفرتة بعد الضرائب الربح )اخلسارة(
 0.00 0.00  )خسائر مرتاكمة( حمققةأرابح مدورة 

 192,062,162,364.89 164,935,633,774.71  )خسائر مرتاكمة( أرابح مدورة غري حمققة
 314,018,639,358.57 309,835,443,680.88  مساهمي املصرف -جمموع حقوا امللكية 

 706,500,000.00 6,829,500,000.00  حقوا األقلية
 314,725,139,358.57 316,664,943,680.88  جممــــوع حقوا امللكية

 1,891,069,964,939.54 2,722,296,084,329.37  املطلوبات وحقوا األقلية جممــــوع
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 31/12/2017 يف  -واملناطق احلرة  والسوري اللبناني مصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريلل بيان الدخل املوحد 

 أرقام املقارنة للة سورية أرقام السنة للة سورية  

 31/12/2016يف  31/12/2017يف  ايضاحات 
 10,869,281,809.28 31,583,274,682.74  الفوائد الدائنة
 (14,291,175,847.07) (22,328,554,894.85)  الفوائد املدينة

 )3,421,894,037.79( 9,254,719,787.89  صايف الدحل من الفائدة
 9,088,598,120.69 11,364,689,934.34  الدائنـةالعموالت والرسـوم 

 (12,871,432.42) (21,959,339.71)  العموالت والرسـوم املدينـة
 9,075,726,688.27 11,342,730,594.63  صايف الدخل من العموالت والرسوم

 5,653,832,650.48 20,597,450,382.52  صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم
 5,850,664,770.77 19,503,511,006.40  انجتة عن تقييم العمالت األجنبية تشغيلية أرابح )خسائر(
 40,129,061,960.74 (26,901,869,525.80)  تقييم مركز القطع البنيوي أرابح )خسائر(
 0.00 0.00  موجودات مالية للمتاجرة أرابح )خسائر(

لتقــاس ابلقيمــة موجودات مــاليــة حمــددة  أرابح )خســــــــــــائر(
 0.00 0.00  العادلة من خالل بيان الدخل

 0.00 0.00  أرابح )خسائر( موجودات مالية متوفرة للبيع
 54,499,630,314.55 30,104,429,587.10  ايرادات تشغيلية أخرى 
 106,133,189,696.54 43,303,521,450.22  امجايل الدخل التشغيلي

 (2,732,274,570.24) (5,434,135,262.28)  نفقات املوظفني
 (203,513,411.27) (272,720,117.69)  استهالكات املوجودات الثابتة امللموسة

 0.00 0.00  اطفاءات املوجودات غري امللموسة
 0.00 0.00  املباشرة االئتمانيةخسائر تدين التسهيالت 

 0.00 0.00  حىت اتريخ االستحقاق خسائر تدين استثمارات مالية حمتفظ هبا
 0.00 0.00  خمصصات متنوعة

 (56,852,405,980.18) (38,405,223,641.31)  مصاريف تشغيلية أخرى
 )59,788,193,961.69( )44,112,079,021.28(  امجايل املصروفات التشغيلية
 46,344,995,734.85 )808,557,571.06(  الربح )اخلسارة( من التشغيل

 0.00 0.00  حصة املصرف من أرابح )خسائر( شركات حليفة
 0.00 0.00  أرابح موزعة من شركات اتبعة وحليفة

 0.00 0.00  )يف البياانت مالية املوحدة(
 0.00 0.00  قبل الضريبة الربح )اخلسارة(

    الربــــــــح )اخلسارة( للسنـة
 1,694,666,218.00 7,083,067,249.00  ضريبة الدخل

 451,061,572.00 1,499,617,011.00  القانوين االحتياطي
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 451,061,572.00 1,499,617,011.00  اخلاص االحتياطي
 0.00 0.00  احتياطي عام ملخاطر التمويل

 40,129,061,960.74 (26,901,869,525.80)  (ةتقوميي خسارة) املدورة غري احملققة اخلسارة
 3,608,492,576.75 11,996,936,092.39  من األرابححصة الدولة 

 46,334,343,899.49 (4,822,6320.41)  اجملمـــــــــــــوع العــــــــــــــــــــام
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 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -واملناطق احلرة  والسوري اللبناني لمصرف التجاري السوريبيان التدفقات النقدية ل

 القيم بآالف الللات السورية

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
    أر الت فقات النق ي  من النشاطات التشغيلي  

 (47,154,138) (776,155) 46,377,983  ا  النتيج  قبل الض يب  :
ملطالقت ا مع النق  الناتج من )املسررتعمل التع يالت يل   ررا  النتيج  قبل الضرر يب  

 0     ( النشاطات التشغيلي :

 893,033 1,907,931 1,014,898 يضا  : 
 0    ا  املؤ  ت يل  ال يون -

 0   است الكات  مؤ  ت ت ين قيم  املوجو ات الثالت   -

 0   ف  قات تقييم سلبي  لالستثما ات املالي  احملتفظ هبا للمتاج ا -
 0   مؤ ه  ت ين قيم  االستثما ات املالي   -
 0   مؤ ه  ت ين األس م  املسا ات   املصا    املؤسسات املالي  -
 0   مؤ ه  ت ين   حساابت مصا   متنازع يلي ا  -
 0    ا  موؤ ت يل  حساابت اا ج امليزاهي   -
 0   مؤ  ت اتلف  -
 0   اسائ   أاالي  -
 0   فوائ  حمقق  غري مست ق  ال فع  -
 893,033 1,907,931 1,014,898 هفقات مست ق  غري م فوي  -

 (46,261,105) 1,131,776 47,392,881  ا  النتيج  قبل الض يب  لع  االداف :
 (129,753) 659,264 529,511 ينزل 

 0   ف  قات تقييم اجيالي  االستثما ات املالي  احملتفظ هبا للمتاج ا -
 0   أ اب   أاالي   -
 (129,753) 659,264 529,511 فوائ   يموالت حمقق  غري مست ق  القبض -

 (46,390,858) 472,512 46,863,370 اجملموع ينقل ملا لع  
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 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -واملناطق احلرة  والسوري اللبناني  لمصرف التجاري السوريبيان التدفقات النقدية ل

 القيم بآالف الللات السورية

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
 (46,390,858) 472,512 46,863,370 اجملموع هقل مما قبله

 0   التغريات   املوجو ات  املطاليب 
للمتررراج ا )الزي ا( / النقص   سرررررررررررررررنررر ات يل  الررر  لررر   أذ  ت ازينررر   -

 0    ش ا ات اي اع مش اا للمتاج ا

 849,985,499 7,668,908,112 8,518,893,611 )الزي ا( / النقص   حساب امل ي ي  العام   الف  ع   سو ي   اخلا ج -
 0   )الزي ا( / النقص   حساب الس وابت   اثئق الش ن املش اا  -
املسرررررررتن ي   افسررررررراابت اجملم ا )الزي ا( / النقص   أتمينات االيتما ات  -

 (58,393,278) 94,638,999 36,245,721  يمليات قي  التصفي 

 0   )الزي ا( / النقص   حساب أ  ات مالي  للمتاج ا -
 (446,775,645) 809,698,950 362,923,305 )الزي ا( / النقص   حساب التس يالت االئتماهي    -
 11,363,492 42,242,132 53,605,624 )الزي ا( / النقص   حساب امل هيون املختلفون  -
مرررررررررر  يررررررررررلرررررررررر  أ اب   -  )الررررررررررزي ا( / الررررررررررنررررررررررقررررررررررص    فررررررررررعررررررررررات مررررررررررقرررررررررر  

 0   املصا   العام  لصاحل  ن  ق ال ين العام ) فائض املوازه (

 3,031,346 9,372,071 12,403,417 )الزي ا( / النقص   املوجو ات املختلف  -
 (814,535,500) 7,451,064,941 8,265,600,441 الزي ا / )النقص(   حساب امل ي ي   الف  ع  -
 304,194,262 1,245,608,861 941,414,599 الزي ا / )النقص(   حساب الو ائع  -
 (71,129,382) 163,876,353 235,005,735 الزي ا / )النقص(   حساب التأمينات املقبود   -
 1,407,129 5,613,437 4,206,308 الزي ا / )النقص(   حساب القيم ل سم ال فع ألجل قصري  -
 4,742,617 195,434,157 190,691,540 الزي ا / )النقص(   حساب ال ائنون املختلفون  -
 0 0 0 الزي ا / )النقص(   حساب يمليات يل  أ  ات مالي  -
 25,078,770 26,039,914 961,144 أا د مقبود  مق ما  الزي ا / )النقص(   حساب اي ا ات  -
 0   تعويض هناي  اخل م  امل فوع  -
 0   حساابت أا د  ائن  -
  ررررررررررررررررررررررررررررا  األمررررررررررررروال الرررررررررررررنررررررررررررراجتررررررررررررر  )املسررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررعرررررررررررررمرررررررررررررلررررررررررررر (    -

 (237,421,548) 463,249,911 700,671,459 النشاطات التشغيلي  قبل الض يب  

 (5,388,401) 7,083,067 1,694,666 الض يب  امل فوي  -
 ررررررا  األموال الناجت  )املسررررررتعمل (   النشرررررراطات التشررررررغيلي  لع  الضرررررر يب   -

 (242,809,949) 456,166,844 698,976,793 )جمموع أ(
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 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -واملناطق احلرة  والسوري اللبناني  لمصرف التجاري السوريبيان التدفقات النقدية ل

 الللات السوريةالقيم بآالف 

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
    ب ر الت فقات النق ي  من النشاطات االستثما ي 

)الزي ا( / النقص   افساابت لرررررررر د مص   سو يرررررررر  امل كررررررررز  )ابستثناء  -
 1,691,139 9,115,636 10,806,775 افساابت ا ا ي   االحتياطي االلزامي النق   يل  الو ائع(

لزي ا( / النقص   حسررراب سرررن ات يل  ال  ل   أذ هررررررررررررررررررات ازينرررررررررررررررررر     ا) -
 (3,153,772) 74,142,974 70,989,202 )ابستثناء السن ات العام   أذ  ت اخلزين  للمتاج ا(

الزي ا( / النقص   حسرررررراابت املصررررررا   ) ابسررررررتثناء افسرررررراابت ا ا ي  ) -
 (100,573,915) 204,185,770 103,611,855 االي اع املش اا من املصا   للمتاج ا ( ش ا ات 

)الزي ا( / النقص   حسررررررررررررررررراب سرررررررررررررررنرر ات يل  الرر  لرر   أذ  ت ازينرر       -
 0   )ابستثناء السن ات العام   أذ  ت اخلزين  للمتاج ا(

 0   ( / النقص   ف  قات التقييما)الزي  -

 (32,597,372) 38,252,113 5,654,741 األس م  املسا ات   املصا    املؤسسات املالي  )الزي ا( / النقص   -
 (75,840) 115,112 39,272 )الزي ا ( / النقص   املوجو ات الثالت  غري املا ي  -
 (2,225,323) 3,892,274 1,666,951 الزي ا( / النقص   املوجو ات الثالت  املا ي ) -
 0   النقص   املوجو ات الثالت  املالي )الزي ا( /  -
 0   )الزي ا( / النقص   ف  قات التقييم -
 0   )الزي ا( / النقص   القيم العيني  املع ا للبيع -
 )الرررررررررزي ا( / الرررررررررنرررررررررقرررررررررص   األ اب  أ  )اخلسررررررررررررررررررررررررائررررررررر ( الرررررررررنررررررررراجتررررررررر  -

 0   ين التغري   القيم  العا ل  لالستثما ات   أ  ات مالي  متوف ا للبيع 

 0   حساابت أا د -
 0   أهصب  األ اب  النق ي  املقبود  -

     ررررررررررررررررررررررررررررررا  األمرررررررررررررررروال الررررررررررررررررنرررررررررررررررراجترررررررررررررررر  )املسررررررررررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررعررررررررررررررررمررررررررررررررررلررررررررررررررر (
 (136,935,083) (329,703,879) (192,768,796) النشاطات االستثما ي  )جمموع ب(



 

79 

 

 

 

 

 31/12/2017 املنتهية يف عن الفرتة  -واملناطق احلرة  والسوري اللبناني  لمصرف التجاري السوريبيان التدفقات النقدية ل

 القيم بآالف الللات السورية

 البيان

 إيفللفرتة املنتهية 

 الفرا

 31/12/2017يف  31/12/2016يف 
    ج ر الت فقات النق ي  من النشاطات التمويلي  :

 الرررزي ا / )الرررنرررقرررص(   حسرررررررررررررررررررررراب االحرررتررريرررررررراطررري االلرررزامررري الرررنرررقرررررررر   -
 (13,574,671) 58,630,239 45,055,568 يل  الو ائع 

 0 0 0 الزي ا / )النقص(   األقساط املألتتب هبا غري املس  ا -
 215,000,000 265,065,378 50,065,378 الزي ا / )النقص(   حساب مص   سو ي  امل كز  -
 الرررررررررررررررزي ا / )الرررررررررررررررنرررررررررررررررقرررررررررررررررص(   حسرررررررررررررررررررررررررررررراابت املصررررررررررررررررررررررررررررررا    -

 (104,152) 813,471 917,623 )ابستثناء( افساابت ا ا ي (

 0   الزي ا / )النقص(   حساابت ش ا ات االي اع -

 (751,747) 4,025,073 4,776,820 الزي ا / )النقص(   األموال املق د  -
 (452,096) 126,997 579,093 الزي ا / )النقص(   ف  قات تقييم -
 0 0 0 الزي ا / )النقص(   األموال اخلا   املساه ا -
 47,454,356 169,389,565 121,935,209 حتياطيات  العال اتاال الزي ا / )النقص(    أس املال مال -
 0   أهصب  األ اب  النق ي  امل فوي  -
 13,004,575 20,155,134 7,150,559 حساابت أا د -

 5,583,541 11,017,949 5,434,408 
 151,933,101 191,837,503 39,904,402 

 األمررررررررررررروال الرررررررررررررنررررررررررررراجتررررررررررررر  )املسررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررعرررررررررررررمرررررررررررررلررررررررررررر (   ررررررررررررررررررررررررررررا   -
 305,915,075 603,800,831 297,885,756 النشاطات التمويلي  )جمموع ج(

  رررررررررررررررررررررررررا  األمررررررررررروال الرررررررررررنررررررررررراجتررررررررررر  مرررررررررررن )املسرررررررررررررررررررررررررترررررررررررعرررررررررررمرررررررررررلررررررررررر (     -
 (73,829,957) 730,263,796 804,093,753 ) جمموع أ + ب + ج( كاف  النشاطات  =  

حساب النق   شبه النق   افساابت ا ا ي  ل د املصا     هناي  الف ا  -
 السالق  *  

936,481,779 1,192,591,738  
132,388,026 462,327,942  

 (73,829,957) 730,263,796 804,093,753 جممـــــــــــــوع
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 لني ما العالقات جمموي "افوكم   هنا  OECD التنمي   االقتصا   التعا ن منظم  فتي   

، املصاحل( ابملؤسس  )أ  اب اهتمام ها اليت األا د و ا هتا  ا  ات جملس املؤسس ، و ا ا
 األه ا  تلك  الوسائل لت قيق املؤسس  أه ا  االها من تودا اليت اآللي  تبني كما أهنا

 التنفيذي   اإل ا ا اجمللس من لألل توف  يتهي ال ا ي ا افوكم  فإن ابلتايل حتقيق ا،  م اقب 

يملي   وجيا   تس ل املؤسس ، مصل     تصب اليت األه ا  للو ول وىل املناسب  افوافز
 ".لألفاءا موا  ها استغالل يل  املؤسس  تساي   ابلتايل فايل ، م اقب 

ي     ليل افوكم  حيص  أ  اب املصاحل.   اإل ا ا ا ا اإل ليل افوكم  هو جمموي  من العالقات لني جملس ابلتايل فإن 
 م اقب  اطوات  ذلك،وداف  للوسائل املتبع     ،لي  حتقيق هذ  األه ا حت ي  األه ا  اخلا   ابملص    آ لشألل يام وىل

 اإل ا ا التنفيذي  لت قيق افوكم  ا ي ا هي افوكم  اليت حتقق التألامل  االهسجام لني جملس اإل ا ا ، فابلتايل األه ا ،حتقيق 
 استغالل موا   املص   ابلشألل األمثل.

 4م ن/ب/489التسليض  قم /لناء يل  ق ا  جملس النق    ابيتما   ليل افوكم  اخلاص له  2010عام   القام املص   
لتشأليل  ن  افوكم  مث أيا  تشأليل ا    املص من مث قام  من املصا   ايتما   ليل افوكم ، املتضمن الطلب ،2009عام ل

 من األيضاء التالي  أااؤهم كما هي   هناي   يضويت ا تتألض اللجن     .2016   هناي  يام  2012ي  يام من ج 
2017:

  جلنة احلوكمة يف املصرف التجاري السوريأعضاء 

 رئيسًا للجنة عبد الرمحن مرعيالدكتور  -1

 عضوًا الدكتور الياس حداد -2

 عضوًا السيد شاهر مشوط -3

 عضوًا الدكتور غسان فلوح -4

 عضوًا السيدة لينا رمضان -5

 مقررًا )من مديرية املخاطر( السيدة هيفاء حيدر -6

 :افوكم  امل ام التالي   ن  تتوىل  
 اإلش ا  يل  وي ا   تطبيق  ليل افوكم   م اجعته  حت يثه ين  الض   ا. -أ

 للتأك  من االلتزام الألامل ابل ليل.التنسيق مع  ن  الت قيق  -ب
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تز ي  جملس اإل ا ا سنوي  يل  األقل ابلتقا ي   التو يات لناء يل  النتائج اليت مت التو ل ولي ا من االل يمل  -ج
 اللجن .

 إجلنة املخاطر 
جع  اسررررررررررررر اتيجيات  سرررررررررررررياسرررررررررررررات و ا ا املخاط  قبل ايتما ها من قبل جملس اإل ا ا  التأك  من تنفيذ هذ  اتقوم اللجن  مب  
دمان تواف  املوا    النظم الألافي  إل ا ا املخاط   دمان استقاللي  موظفي و ا ا كما تعمل يل     السياسات،االس اتيجيات 

 اجع  التقا ي  ال   ي  حول طبيع  املخاط  اليت مب أيضرررا   تقوم  خاط ،للماملخاط  ين األهشرررط  اليت ينجم ين ا حتمل املصررر   
 .يتع ض ها املص  

 :2017 من األيضاء التالي  أااؤهم كما هي   هناي   يضويت ا تتألض اللجن    

  جلنة املخاطر يف املصرف التجاري السوريأعضاء 

 رئيسًا للجنة غسان فلوحالدكتور  -1

 عضوًا الدكتور الياس حداد -2

 عضوًا   السيد حسام من ور -3

 عضوًا وأمني سر اللجنة حيدر األشقرالسيد  -4

 جلنة التدقيق الداخلي 

 م اجع   ، هطاق  هتائج  م د كفاي  الت قيق ال االي  اخلا جي ، اجع  التقا ي  املالي   هظم الضرررررررررررررربط  ال قال مبتقوم اللجن  
كما   من األيضررراء التالي  أااؤهم  يضرررويت ا  تتألض هذ  اللجن   .البيا ت املالي ث  ا وه   يل  القضررراي احملاسررربي  ذات األ

 :2017 هي   هناي 

 أعضاء جلنة التدقيق الداخلي يف املصرف التجاري السوري 

 رئيسًا للجنة شاهر مشوط السيد -1

 عضوًا الدكتور الياس حداد -2

 عضوًا الدكتور غسان فلوح -3

 عضوًا  السيد حسام من ور -4

 مقررًا )من مديرية التدقيق الداخلي( السيد عبد الوهاب ن ار -5

  إواملكافآت واحلوافزجلنة الرتشيحات 
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هتتم هذ  اللجن  مبعايري  شررررررررر  ط  اف  األ   للمؤهالت  امل ا ات املطلول  لعضررررررررروي  جملس اإل ا ا لشرررررررررغل منصرررررررررب ال ئيس 
التنفيذ   التو ي  ل شيا  ويا ا ال شيا لعضوي  جملس اإل ا ا   ان اجمللس  كذلك  دع تع يض لأليضاء التنفيذيني  غري 

  ذ  اللجن   تضررررررررررم ه معايري تعيني امل ي ين التنفيذيني  ي   من امل ام األا د.   دررررررررررع املسررررررررررتقلني،التنفيذيني  األيضرررررررررراء 
 :2017 كما هي   هناي   األيضاء التالي  أااؤهميضويت ا 

  يف املصرف التجاري السوري الرتشيحات واملكافآتأعضاء جلنة 

 رئيسًا للجنة الياس حدادالدكتور  -1

 عضوًا غسان فلوحالدكتور  -2

 عضوًا مشوطالسيد شاهر  -3

 عضوًا  السيد حسام من ور -4

 مقررًا )من مديرية الشؤون اإلدارية( اآلنسة ندى دريعي -5
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 011 النداء اآللي وريفها دمشقفروع 

  املدير   العنوان 1

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 املديرية

  ساحة يوسف العظمة العامة
2218890 
2218891 
2222481 

2216975 
2228524 

933 cbos@mail.sy 

 1الفرع رقم
 شارع معاوية

غرفة  مقابل احلريقة
 التجارة

 رميا املغريب
2228728 

2225870 
2225871 
2455768 

2222597 2231 dam1.cbs@mail.sy 

 2الفرع رقم
 شارع النصر

جانب مدخل سوق 
 الكهرابء

 سهري احلليب
2222898 

2243142 
2222456 
2210445 

2218590 314 dam2.cbs@mail.sy 

 ساحة احلريقة 3الفرع رقم
 هناء اخلطيب
2216912 

2210555 
2210556 
2210557 

2215347 183 dam3.cbs@mail.sy 

 شارع معاوية 4الفرع رقم
 احلريقةمدخل ساحة 

 عماد ابراهيم
2224685 

2211900 
2211553 
2214820 

2211554 246 dam4.cbs@mail.sy 

 حيىي رمضان شارع سعد هللا اجلابري 5الفرع رقم
2225699 

2212901 
2212902 
2212903 

2216102 1 dam5.cbs@mail.sy 

 ساحة يوسف العظمة  6الفرع رقم
 عبد الرمحن الرفاعي

2214222 

2225102 
2225100 
2225101 

2227154 2655 dam6.cbs@mail.sy 

 أاير 29شارع  7الفرع رقم
 مل سراقيبأ

2318030 

2314659 
2318033 
2318034 

2318038 3179 dam7.cbs@mail.sy 
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 011 النداء اآللي وريفها دمشقفروع 

  املدير  العنوان 2

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 شارع بور سعيد 8الفرع رقم
 غادة حداد

2323106 
2312777 
2311522 2319258 1178 dam8.cbs@mail.sy 

 اايد بشري شارع القوتلي 9الفرع رقم
2240909 

2228132 
2226451 
2216141 

2228132 5972 dam9.cbs@mail.sy 

 فراس سليمان برج الروس 10الفرع رقم
5422896 

5422895 
5422897 

5423305 22241 dam10.cbs@mail.sy 

 عثمان بن عفانشارع  11الفرع رقم
 متيم قسيس

2127855 
2126302 
2138265 2123790 6305 dam11.cbs@mail.sy 

 العفيف اجلسر األبيض 12الفرع رقم
 شذى احلكيم
3320356 

3342912 
3320662 
3349552 

3320579 12081 dam12.cbs@mail.sy 

 مزة جبل 13الفرع رقم
 دايال معال

6610645 

6615986 
6669386 
6615987 

6624196 16005 dam13.cbs@mail.sy 

 جنوى النقري الثورةشارع  14الفرع رقم
2312850 

2312851 
2312852 
2312531 

2312853 11972 
 

dam14.cbs@mail.sy 
 

 شارع الريموك 15الفرع رقم
 ايسر املصري
6313107 

6313101 
6313103 6313102 29072 dam15.cbs@mail.sy 

 خالد الصباغ  ساحة امليسات 16الفرع رقم
2757950 

2758083 
2758084 

2757979 11893 dam16.cbs@mail.sy 

 شارع ابب توما 17الفرع رقم
 ظافر قسيس
5415697 

5415736 
5415734 5415686 2041 dam17.cbs@mail.sy 

 فرع الروضة
 حي الروضة

شارع زهري بن أيب 
 سلمى

 معتز الصاحل
3317197 

3317334 
3328001 
3328002 

3317093 3857 cbos@mail.sy 

 احلجازمقابل حمطة  احلجاةفرع 
 هدابء النصر
2246593 

 2256097  cbos@mail.sy 
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 011 النداء اآللي وريفها دمشقفروع 

  املدير  العنوان 3

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 
فرع مالية 

 ساحة عرنوس دمشق
 كاكد ملك 

3341263 
334127633

41249 3341269 933 cbos@mail.sy 

 مساكن برزة فرع برةة
 خلف مشفى حاميش

 رايض مطر
5144959 

5144924 
5144943 
5144947 

5144993 933 cbos@mail.sy 

 شارع عثمان بن عقان املنطقة احلرة
 متيم قسيس

2119601 2127855 2129222 5528 damfzlcbs@mail.sy 

 شارع مجال عبد الناصر فرع دوما
 ندى مراد

5743010 
5743018 
5743019 

5743033 561 cbos@mail.sy 

 مدخل التل فرع التل
 الشارع الرئيسي

 جابر اخلطيب
5942133 

5942055 
5942130 
5942070 

5942112 933 cbos@mail.sy 

 ريف دمشق فرع الزبداني
 حممود بالل

7119410 
7119430 
7119440 7119420 933 cbos@mail.sy 

فرع دير 

 عطية

 احلديثمنطقة السكن 
 أمحد شوقيع شار 

 291عقار رقم 

  رميا طربوش
7836412 7837252 7836413 933 cbos@mail.sy 

فرع ضاحية 

األسد يف 

 حرستا

اجملمع  - ضاحية األسد
جانب  - التجاري

 املؤسسة العسكرية

 عيسى احلموي
5352265 

5353132 
5957261 5355593 933 cbos@mail.sy 

فرع 

 الزبلطاني
اجلهة الشرقية الزبلطاين 

 من سوق اهلال
 رميا رحياوي

2253448 2251528 2224232 933 cbos@mail.sy 

 أتسرتاد املزة فرع املزة
 بناء دار البعث

 حنان العيسى
6610340 

6614975 
6619192 

 933 cbos@mail.sy 

فرع جديدة 

 عرطوة

 جديدة عرطوز
 منطقة السكن األول
 جانب الفرن اآليل

 حممود بالل
6817855 

 6817288 933 cbos@mail.sy 

 فرع جرمانا

 ساحة الشهداء جرماان
مطل على بناء عبيد 

 ساحة السيوف

 نينا سيمون
5660015 

5660011 
5660013 

5660012 933 cbos@mail.sy 
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 011 النداء اآللي وريفها دمشق مكاتب

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب
 3215041 6185930 دمشق /6الفرع / مقر شركة شلمشروع دمر ـ  شل

ساحة الشهيد ابسل األسد  مكتب عربل
 5239264 5239488 دمشق /9الفرع/ بناء البلدية –

 3227294 3227147 دمشق /6الفرع/ ضاحية الفردوس مكتب عرايا
 2120671 2229200 دمشق /6الفرع/ ضمن حرم الفندق مكتب خدمات فندا داما روة

 2216102 6915056 دمشق/5الفرع / الكسوة دوار مدخل  البلدية الكسوة

 5850156 برزةفرع  داخل املنطقة الصناعية املنطقة الصناعية يف عدرا
5850157 

5850158 

ساحة عني الفيجة جانب  مكتب عل الفيجة
 2216102 3817678 دمشق/5الفرع / مقسم اهلاتف

  7822315 فرع دير عطية االستهالكيةاملؤسسة -يربود  مكتب يربود
 5400113 5400007 دمشق /17/ مطار دمشق/ البهو العام مكتب املطار

 4410138 4410138 دمشق /6/ مبىن احملافظة مكتب خدمات حمافظة دمشق

 مكتب هيئة االستثمار السورية

ضمن مبىن رائسة جملس 
 الوزراء

 4414973 4473012 دمشق /7/

 دمشق /6/ سوق الشام املركزي مكتب مشروع دمر
3124571 
3123930 3121643 

 7245176 -7245175 فرع دير عطية شارع السرااي-مدينة النبك مكتب النبا
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 011 النداء اآللي ريفهاو دمشق كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 22251003 ساحة يوسف العظمة دمشق/6/ الفرع كوة يوسف العظمة
 3914232 احلدود اللبنانية -جديدة ايبوس مركز السيولة كوة جديدة يابوس
 3914231 مبىن اجلمارك مركز السيولة كوة جديدة يابوس

 5812553 من منطقة احلرة يف عدراض فرع الضاحية كوة عدرا
  احلدود السورية العراقية مركز السيولة كوة عارك التنف

  احلدود السورية العراقية مركز السيولة كوة هجرة التنف
 6470134 جانب مقام السيدة زينب مركز السيولة كوة السيدة ةينب

 2450054 الدويل دمشق مطار مركز السيولة كوة الصالة اخلارجية
  الدويل دمشق مطار مركز السيولة القادمل هجرة ) الصالة اجلديدة ( كوة

  الدويل دمشق مطار مركز السيولة كوة املغادرين ) صالة جديدة (
  الدويل دمشق مطار مركزالسيولة كوة عارك املطار
 2129751 أمانة مجارك عدرا فرع دوما كوة عارك عدرا

 مركز السيولة األرض السعيدة
األرض السعيدة  –طريق املطار اجلسر اخلامس 

 )تفتح صيفاً(
 

قرب مرآب -القصر العديلجانب  –شارع النصر  /2فرع دمشق/ كوة العدل
 القضاة

 

  مبىن اجلمارك فرع دوما كوة عارك دمشق
  مبىن اجلمارك فرع دوما كوة عارك ريف دمشق
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 021 النداء اآللي بـــلـــحفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 احلجارينقسطل شارع  1الفرع رقم
 مىن أورفه يل
3315622 

3315602 
3315606 

3315630 2 alp1.cbs@mail.sy 

 شارع العظمة 2الفرع رقم
رايض أبيض 
2122904 

2112218 
2125741 
2119107 

2119836 887 alp2.cbs@mail.sy 

 خلف اجلامع 3الفرع رقم
غالية خلفو 
3622550 

3620150 
3620151 
3620152 

3620157 449 alp3.cbs@mail.sy 

 5الفرع رقم
 ابب حنني

 ةمبىن املؤسسة العام
 للتأمينات االجتماعية

 رانيا هالل
2216201 2216439 2216430 6760 alp5.cbs@mail.sy 

 شارع أوغاريت 6الفرع رقم
 إبراهيم املقداد
2114865 

2115547 
2119358 
2123784 

2120671 363 alp6.cbs@mail.sy 

 غادة اهلالل الزهراءشارع  7الفرع رقم
4643805 

4643801 
4643802 

8033464  
4643804 1410 alp7.cbs@mail.sy 

 رفيف حجا قسطل احلجارينشارع  8الفرع رقم
3315525 

3315518 
3315519 
3321710 

3315504 9588 alp8.cbs@mail.sy 

املنطقة فرع 

 احلرة
 مىن أورفه يل احلجارينقسطل شارع 

3315622 
3315711 3315712 2 alpfz.cbs@mail.sy 

mailto:alp8.cbs@mail.sy
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 021 النداء اآللي حــــلــــــبمكاتب 

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب
 2636632 2636631 حلب /3الفرع / حرم اجلامعة جامعة حلب

حلب /1الفرع / بناء املنطقة احلرة املسلمية  6530902 3315630 
حلب /1الفرع / شارع القصر البلدي مكتب خدمة املواطن  2211930 2211899 

 021 النداء اآللي فروع حـــلـــب كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

حلب /1الفرع / كوة املسلمية   شارع املسلمية 
 7850743 إعزاز حلب/2الفرع/ السالمة - كوة إعزاة

 4216850 مطار حلب مركز السيولة /2كوة املطار/عدد 
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 041 النداء اآللي الالوقيةفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 شارع عدانن املالكي 1الفرع رقم
 نضال استرباين
471650 
471660 

471643 
471645 
238851 

471649 125 ltk1.cbs@mail.sy 

 وحيد كحله آذار 8شارع  2الفرع رقم
479763 

461018 
463066 
463793 

479761 808 ltk2.cbs@mail.sy 

أسامة صبيح  شارع القوتلي 3الفرع رقم
477153 

470714 
475963 
475985 

470059 575 ltk3.cbs@mail.sy 

شارع بغداد بني  4الفرع رقم
 والصليبةالكاملية 

قنجراوي كماال 
450718 

450267 
456029 

 933 cbos@mail.sy 

املنطقة فرع 

 شارع القوتلي احلرة
صبيح  أسامة

477253 
475963 477253 575 ltkfzl.cbs@mail.sy 

بناء  شارع القلعة  فرع جبلة
 صيدلية نقابة املعلمني

هاجر شبول 
820752 

820751 
820756 

820757 933 cbos@mail.sy 
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 041 النداء اآللي مكاتب الالوقية

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب
 354130 456028 الالذقية /4الفرع / مرفأ الالذقية مرفأ الالوقية
 411609 425526 الالذقية /4الفرع / حرم اجلامعة جامعة تشرين

 426402 326403 الالذقية /3الفرع / حرم املنطقة احلرة منطقة احلرة بالالوقية
 730625 730595 الالذقية /1الفرع/ مبىن احتاد الفالحني ط أرضي مكتب احلفة

 333481 الالذقية /1الفرع/ شارع اجلمهورية مكتب اجلمهورية
333482 

333483 

 866272 866271 جبلة بيت ايشوط احلصنان مكتب بيت ياشوط

الفالحني القرداحة مبىن احتاد  مكتب القرداحة
 وسط السوق

 الالذقية /2الفرع /
 

840918 
840919 

840917 

 041 النداء اآللي الالوقيةفروع  كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 354130 أحرم املرف الالذقية/4الفرع/ كوة املرفأ
 827195 محيميم الالذقية/1الفرع/ كوة مطار الشهيد باسل األسد

 428736 المريافندق  الالذقية/2الفرع/ فندا الملا / ديدميان سابقُا /كوة 
 326403 يةئحرم املنطقة احلرة املرف الالذقية /3الفرع / يةئكوة املنطقة احلرة املرف



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 043 النداء اآللي طرطوسفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

وسيم املوعي  شارع حممود عبد الرزاق 1الفرع رقم
327588 

324601 
232460  

221153 10 trt1.cbs@mail.sy 

 شارع املرفأ 2الفرع رقم
مسعول  نبيل

323803 
323804 
323805 323806 372 trt2.cbs@mail.sy 

 فردوس حسن شارع حممود عبد الرزاق املنطقة احلرة
327588 

324601 
324602 

 933 trtfzl.cbs@mail.sy 

وجيه حممود  النفوس -شارع احلرية فرع صافيتا
539345 

539340 
539341 
539342 

539344 933 cbos@mail.sy 

حي القصور مفرق  فرع بانياس
 القدموس

كنانة أسعد 
727234 

724603 
726609 727212 933 cbos@mail.sy 

فرع 

 الدريكيش
 –شارع ابتدائية الثورة 

 املنطقةجانب مديرية 
ضاحي حممد 
566473 

566471 
566472 

566470 933 cbos@mail.sy 

فرع الشيخ 

 بدر
مدينة الشيخ بدر 

 كراجات
 يوسف وقاف
734205 734204 734203 933 cbos@mail.sy 

 شادي كتوب طرطوس شارع الثورة 6رقم فرع  
323957 

323953 323957 933 cbos@mail.sy 
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 043 اآلليالنداء  مكاتب طرطوس

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب
 325163 325163 طرطوس /2الفرع / مرفأ طرطوس مرفأ طرطوس

 310720 310721 طرطوس /1الفرع / حرم املنطقة احلرة طرطوس-منطقة احلرة 
 323806 328983 طرطوس /2الفرع/ شارع هنانو املدينة

 586077 586357 صافيتا املنتجعضمن حرم  مكتب مشتى احللو
  640000 ابنياس بلدة العنازة مكتب العناةة

  640003 مكتب مبلكة بناء بلدية ضهر صفرا مكتب ضهر صفرا
 614010 640009 طرطوس /6/فرع ال بلدة الروضة مكتب الروضة

  655220 فرع ابنياس القدموس مكتب القدموس
 609433 609432 طرطوس /1الفرع / الصفصافة مكتب الصفصافة

 043 النداء اآللي فروع طرطوس كوى

  هاتف العنوان الفرع املشرف اسم الكوة
 651929 احلدود اللبنانية طرطوس /1الفرع / كوة العريضة

 328983 شارع عبد العزيز طرطوس /2الفرع/ كوة املدينة
 325163 حرم املرفأ طرطوس /2الفرع/ كوة املرفأ
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 031 النداء اآللي محصفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 جامعة البعث 1الفرع رقم
 عفاف احلسن
2131136  2131478 417 hom1.cbs@mail.sy 

 شارع الوليد 2الفرع رقم
 نوال بويدر

2485501 

2478897 
2478798 
2483719 

2478799 132 hom2.cbs@mail.sy 

 شارع العباس 3الفرع رقم
 جمد حبوش

2467839 

2475215 
2464505 
2464439 

2475103 203 hom3.cbs@mail.sy 

 هدى العوض شارع القوتلي 4الفرع رقم
2481231 

2482270 
2482271 
2477185 

2481232 4745 hom4.cbs@mail.sy 

 031 النداء اآللي مكاتب محص

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب

جانب املصرف  –كفرا  مكتب مرمريتا
 العقاري

 2211823 7732530 محص /4الفرع /

احلواش الطريق العام جانب  مكتب احلواش
 2211823 7448733 محص /4الفرع / املخفر والبلدية

 5918681 5918680 محص /3/ الفرع مقابل املتحف -ساحة تدمر  مكتب تدمر

  -املدينة الصناعية حبسياء  حسياء
 5360370 5360370 محص /2الفرع / املنطقة اإلدارية

 2481232 2461421 محص /4الفرع / محص/4بناء فرع / مكتب السوري اللبناني
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 2475103 2132852 محص /3الفرع / احملطة –محص  مكتب اجلمارك
 8832387 8832389 محص /4الفرع / املخرم الفوقاين -محص مكتب خمرم الفوقاني

حمافظة محص مقابل الباب  مكتب خدمة املواطن
 الغريب لصحارى

 2787090 2787090 محص /3الفرع /

 031 النداء اآللي فروع محص كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 710719 احلدود - الدبوسية محص /1/ الفرع كوة الدبوسية
 861435 احلدود - اجلوسية محص /3/ الفرع كوة اجلوسية

  مديرية مجارك محص محص /3الفرع / كوة عارك محص
  أمانة مركز جسر قمار محص /3الفرع / كوة أمانة مركز جسر قمار

  قرب املتحف محص /3الفرع / كوة تدمر

 033 النداء اآللي محاهفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 شارع القوتلي 1الفرع رقم
 حممود امساعيل
2510919 

2510917 
2510918 2515726 16 hama1.cbs@mail.sy 

 شارع القوتلي 2الفرع رقم
مقداد اخلضر 
2210641 

2210961 
2210962 
2210964 

2210641 229 hama2.cbs@mail.sy 
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 اهليبةأمل  الدابغةشارع  3الفرع رقم
2518822 

2518821 
2518823 
2517824 

2523445 5 hama3.cbs@mail.sy 

 مقداد اخلضر  4الفرع رقم
2519544 

2520780 2520780 85 cbos@mail.sy 

 -شارع الرئيسيال فرع حمردة
 حديقة السالم

 رميا صاروفني
4741615 
8843302 

4741612 
4741613 
8843302 

4741611 
8811691  hama1.cbs@mail.sy 

 فرع السلمية
شارع اثنوية السيدة 

بناء عارف  -زينب
 حيدر

 محودي ملأ
8811724 

 8811691  hama1.cbs@mail.sy 

مبىن املالية القدمي مقابل  فرع مصياف
 البلدية

 عاطف نصر
7703515 
7703513 

7703515 
7703516 
7703517 
7703518 

7703514  hama1.cbs@mail.sy 

 033 النداء اآللي مكاتب محاه

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب
 424997 787853 محاه /2الفرع / الفردوس جانب البلدية مكتب السقيلبية

 033 النداء اآللي فروع محاه كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 424992 شارع علي بن أيب طالب - البارودية محاه /2/ الفرع كوة محاه
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 015 النداء اآللي درعافروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 فؤاد حممد  شارع احملطة 1الفرع رقم
234665 

231410 
230582 

231250 933 dara1.cbs@mail.sy 

  املنطقة احلرة
 فؤاد حممد 
234665 480002 231250 933 darafzl.cbs@mail.sy 

 015 النداء اآللي مكاتب درعا

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب
 859875 812473 فرع درعا الشيخ مسكني الدوار الرئيسي مكتب الشيخ مسكل

 231250 861311 فرع درعا احلي الشمايل طريق دمشق مكتب الصنمل

 015 النداء اآللي فروع درعا كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 231644 طريق الرمثا فرع درعا كوة حدود درعا القدمية
 251391 مركز نصيب احلدودي مركز السيولة كوة نصيب للسيارات الشاحنة
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 251408 مركز نصيب احلدودي مركز السيولة كوة نصيب للسيارات السياحية
  مركز نصيب احلدودي مركز السيولة كوة القادمل هجرة باصات

  مركز نصيب احلدودي مركز السيولة كوة قادمل هجرة سيارات

 792799 ساحة بصرى مقابل القلعة فرع درعا كوة بصرى

 251392 األردنية -حرم املنطقة احلرة السورية  فرع درعا كوة املنطقة احلرة

 016 النداء اآللي السويداءفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

وفاء املصري  سلطان األطرش شارع فرع السويداء
233920 

231860 
231791 
234704 

241960 21 sweda1.cbs@mail.sy 

شهبا جممع علي  فرع شهبا
 حرفوش

 نضال أبو لطيف
716396 

 716398  sweda1.cbs@mail.sy 

 051 النداء اآللي دير الزورفروع 

  العنوان 

  املدير 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

انداي الضللي  الشارع العام فرع دير الزور
421200 

214725 
214724 

222560 1 derzor1.cbs@mail.sy 

 الشارع العام فرع البوكمال
 احلسوحممود 

746738 746107 746795 933 qam1.cbs@mail.sy 

 صاحل احلسني الرئيسيالشارع  فرع امليادين
713037 

713031  
713032 

713032 933 qam1.cbs@mail.sy 
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 051 النداء اآللي فروع دير الزور كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

  مطار دير الزور دير الزورفرع  كوة مطار دير الزور

 023 النداء اآللي إدلبفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

رايض سطوف  شارع اجلالء فرع إدلب
241363 

239522 
239580 

238420 2 edilb1.cbs@mail.sy 

 023 النداء اآللي مكاتب إدلب

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب

حي القصور جانب املركز  مكتب سلقل
 الثقايف

 757230 757232 إدلبفرع 

هناية جسر العاصي جانب  مكتب جسر الشغور
 مؤسسة الكهرابء

 625651 625652 إدلبفرع 
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ساحة أبو العالء املعري جانب  مكتب معرة النعمان
 512073 512071 إدلبفرع  املتحف

ساحة السيد الرئيس مقابل  مكتب أرحيا
 719291 719180 إدلبفرع  اإلطفائية

 023 النداء اآللي فروع إدلب كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 244343 احلدود الرتكية إدلبفرع  كوة باب اهلوى

 052 النداء اآللي احلسكةفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 شارع مجال عبد الناصر احلسكة فرع 
 صدام هيجل
319785 

310489 
310487 310356 436 hasaka1.cbs@mail.sy 

 شارع القوتلي القامشلي فرع 
عبد الرمحن فهد 

433153 
420670 
420671 

420630 13 qam1.cbs@mail.sy 
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 052 النداء اآللي احلسكةمكاتب 

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب

شارع مجال عبد الناصر جانب  احلسكةمكتب 
 310356 321591 احلسكة /2/فرع  اجلامع الكبري

 052 النداء اآللي احلسكةفروع  كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 427910 احلدود الرتكية فرع القامشلي نصيبلكوة 
 752727 احلدود العراقية فرع القامشلي اليعربيةكوة 

 752727 احلدود العراقية فرع القامشلي كوة املنطقة احلرة يف اليعربية

 022 النداء اآللي الرقةفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 ساحة الرئيس الرقة فرع 
 إايد عطري
210695 

229050 
210696 

210698 43 rakka1.cbs@mail.sy 
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 022 النداء اآللي مكاتب الرقة

  الفاكس   هاتف الفرع املشرف العنوان اسم املكتب

مقابل مديرية  –شارع القوتلي  الرقةمكتب 
 االقتصاد

 212982 212982 الرقة فرع

 022 اآلليالنداء  الرقة كوى

الفرع  اسم الكوة

  هاتف العنوان املشرف

 731438 داخل احلرم اجلمركي الرقةفرع  تل أبيضكوة 

 014 النداء اآللي القنيطرةفروع 

  املدير   العنوان 

 ص.ب  الفاكس   املقسم  هاتف

 
 الربيد اإللكرتوني

@ 

 القنيطرة فرع 
احلي  –مدينة البحث 

جانب  -اخلدمي 
 الربيد

قاسم حممد طه 
2237001 

2237005 
2237006 
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