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إنه لي سر ن ن نقر ل ر الني نر

الم ليرق و نتر ةا ممر المصررف

التج ري السوري م م  6102ن
الصرر ون

2016

كلمة السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري

ن تخطين سروي ال ير مر

ال نيرررا الترر نلمرر ن لوتصرر الرروطن ومرر ضررمنه

المصرف التج ري السوري ،ص ون

وت قي ا ل ن

لنتخط هر

لول تض فر الجهو ني جميع ال ميي ف المصرف لتقر ي نفضر
مستوى م الخ م

لألخروا المرواطني فر

ر ت ري

فرضر

نفسه ن ي ن نوجه ت قيق ا ه اف.
ون

السيد المدير العام :فراس إبراهيم سلمان

ف المصرف التج ري السوري اذ نتنع منر ن اإلفصر و و اللرف فيق فر مرضرن لنتر ةا ا ا

المر ل و الوضررع التلر يي  ،التزامر منر نمنر ى ال و مررق السررييمق ،و قتنر مر خررذ هررذا النتر ةا
الم روضق ن لتقرير نتخط المصرف والوتص الوطن هذا ا زمق الت فرضر
ميين سويق ،س همن نتنفيرذ السي سر

آ رهر السرينيق

ال وميرق مر خرذ الخطرق الج ريرق و السرت م ريق ،وممينر

ميى مت ن ق تطوير واستق ا نفضر النرمجير

المصررفيق موا نرق ليتطرورا المصررفيق ال لميرق،

مسر همق نت زيرز ور المصررف الرير ي ن لسرول المصررف الم ير وال ر لم وت ضريرا لمر يررق
ف ر ميرى السرذمق الم ليرق التر

نر ولزالر مميرزا ليمصررف التجر ري السروري ،مر سر ى

المصرف م خذ سي سق توسع ج راف م روسق لتق ي الخ م

المصرفيق ليمت ميي ف جميع

المن طق ،ويأت هذا توازي مع ال م الج المخطط الذي منر منه الني ن

الوار ا ف التقريرر،

وال ور ال نير ليمصرف ف وي ا ال م المصرف السوري ،الر ام لإوتصر الروطن فر مر يرق
إم ا المم ر ن لتنسيق مع الجه

وهللا ولي التوفيق.
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إم ا اإلمم ر ،وف مج

إ ارا المخ طر تم ن م تل ي المؤون

الذزمق م ا رنر و الم ققرق

لمحة عن المصرف(الهدف ،الرؤية ،تمويل التجارة الخارجية):
كووان والزال المصوورف التجوواري السوووري حجوور األسوواس فووي تمويوول التجووارة الداخليووة والخارجيووة ،خبوورة تراكمووت منووذ
تأسيسه ،انطلق المصرف في منحه التسهيالت المصرفية ال سيما ما يتعلق بالتجارة الخارجية من مرسووم احداهوه ،الوذي
أعطاه الصالحية للتمويل ،فكان هدف المصرف األساس تلبية حاجة المتعاملين عل مستو األفراد والمؤسسوات (قطواع
عام وخاص) من التمويل بكافة انواعه بودء باالعتموادات المسوتندية لالسوتيراد و التصودير ،الكفواالت المصورفية ،تعهودات

2016
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التصدير ،..بفضل الخبرات المتراكمة عبر السنين أصبح المصرف أول خيار للمستورد أو المصودر عنود حاجتوه للتمويول.
ساهم المصرف بودوره األسواس كقااود للقطواع المصورفي فوي دعوم االقتصواد الووطني مون خوالل العديود مون االتفاقيوات مو
الجهات الدولية الصديقة كالخط االاتماني اإليراني ،والذي لعب دورا أساسيا في تمويل القطاع العام خالل سنوات األزمة.

المصرف
التجاري السوري

ارتبطت نشأة المصرف التجاري السوري بتاريخ القطاع المالي المصورفي الحودي وواكبوت التييورات النقديوة والسياسوية
الحاصوولة خصوصووا بعوود منتصووف القوورن الماضووي ،حيو تووم التوورخيص للمصوورف التجوواري السوووري وتسووجيله فووي وزارة
االقتصاد والتجارة الخارجية بالسجل التجاري رقم  1755تاريخ  0151-6-4وتم تأسيسه فوي بدايوة عوام  0167نتيجوة
تووأميم خمسووة مصووارف لخدمووة النشوواط االقتصووادي والتجوواري السوووري .ورد فووي سووجل المصووارف لوود مديريووة مفوضووية
الحكوموة لوود المصوارف فووي مصورف سوووريا المركوزي تحووت الورقم  0بتوواريخ  .1111-01-18يعود المصوورف التجوواري
السوري ،أهم وأعرق المؤسسات المصرفية الحالية في سوريا لألسباب التي ذكرت أعاله ،كما حافظ المصرف علو هوذه
الريوادة للسووق المصورفية ونوافس القطوواع الخواص بعود السوماا للمؤسسوات المصوورفية الخاصوة بالعمول بموجوب القووانون
\ \18لعام \.\1110
يبلغ رأسمال ال مصرف سبعين مليار ليرة سورية ويستحوذ عل نسبة كبيرة من النشاط المصرفي اإلجمالي فوي سوورية،
حي كان النشاط الرايسي للمصرف التجاري السوري متركزا عل تمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجيوة بموا يتفوق
م توجهات الخطة االقتصادية من خالل التسهيالت التي اعتاد عل تقديمها بمختلف العمالت في المجاالت التالية:
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"المالءة ،االختصاص" يعني تمويل التجارة الخارجية عن طريق "التجاري السوري"



القروض االستهمارية



الحسابات الجارية المدينة



حسم السندات



االعتمادات المستندية لالستيراد والتصدير



الكفاالت بمختلف األنواع

2016

المصرف التجاري السوري

commercial bank of Syria

باإلضافة إل الخدمات المصرفية التالية:


الوداا تحت الطلب



الوداا ألجل



حسابات التوفير



التحويالت الواردة والصادرة



الشيكات المصدقة والمباعة والسياحية وتقاص الشيكات.



بطاقات الدف االلكتروني بنوعيها الجاري واالاتماني.



توووأجير الصوووناديق الحديديوووة :يووووفر المصووورف التجووواري السووووري خدموووة توووأجير الصوووناديق الحديووودة لالحتفووواظ
بالممتلكات الهامة للعمالء بأمان وسرية تام ة وهي من سمات المصورف التجواري المميوزة لوه عون أي مصورف
آخوور وتقدمووة الخدمووة التووي تتضوومن فووتح حسوواب جوواري وإمكانيووة تحويوول األجوورة السوونوية للصووندوق موون خاللووه
(تجدون في األسفل شجرة بالفروع المقدمة للخدمة).

ورغم تعمق منعكسات االزمة الحالية في االقتصواد الووطني وعلو المؤسسوات االقتصوادية ومنهوا المصورف فقود اسوتطاع
المصوورف ابتكووار طوورق جديوودة للتيلووب عل و آهارهووا السوولبية عل و أداء عملووه وجووودة الخوودمات المقدمووة ،والبح و الووداام
والمستمر عن أفضل السبل وتبسويط اإلجوراءات وفعاليوة األداء فوي ظول منافسوة قويوة علو السواحة المصورفية بقطاعيهوا

 -0االستمرار بسياسة ابتكار الحلول للمشاكل والمعوقات بواسطة البرمجيات المطورة من قبل موظفيه بما يتوافوق
م األنظمة والقوانين الخاصة في سوريا واعتماد العمل المؤتمت بشكل كامل (نظام التسوليف ،برنوام قوروض
التجزاة ،نظام الدف االلكترونوي ،تصونيف الفاوات النقديوة ،نظوام الرواتوب واألجوور ،ومنظوموة العمول واألرشوفة
اإللكترونية – نظوام البريود العام)وكوذل سياسوة التحسوين المسوتمر للعمول فوي المصورف ال سويما فوي ظول واقو
انعكوواس آهووار االزمووة الحاليووة ،يضوواف لووذل محاولووة اسووتقدام البرمجيووات التووي مصوودرها الشووركات العالميووة
المتخصصة في هذا المجال.
 -1تطوير البنية التنظيمية بما فيها إحدا مديرية اإللتزام ومديرية التدقيق الداخلي وداارة التنمية اإلدارية وشعبة
المسؤول المالي في الفروع.
 -1تحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط اإلجراءات.
 -4طرا منتجات وخدمات جديدة باإلضافة إل منتجاتنا السابقة.
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العام والخاص مستفيدا من إمكانياته الكبيرة وحجم انتشاره وتراكم خبرات عامليه إضافة إل :
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المصرفي إل نسخة أحد تتوافق م المعايير المحاسبية الدولية الجديدة
 -6تطوير سياسة الدف اإللكتروني بما يخدم أهداف تبسيط اإلجراءات وتخفيف التعامل باألوراق النقدية.
 -7اسووووتطاع المصوووورف رغووووم شوووودة وطووووأة األزمووووة والحوووورب علوووو سووووورية والعقوبووووات األمريكيووووة واألوروبيووووة
الجاارةمواجهة كافة التحديات من خوالل قدرتوه علو الوفواء بكافوة االلتزاموات المترتبوة عليهواالسوتمرار بتقوديم
مختلف أنواع الخدمات سواء لألفراد أو المؤسسات وتجاوز مختلف الصعوبات وتحقيق نتاا إيجابية.

شجرة الفروع التي تقدم خدمات الصناديق الحديدية safety boxes

2االذقية

1االذقية

الالذقية

4حمص

حمص

1حماه

حماه

مالحظة :عناوين الفروع تجدونها آخر التقرير

2

تأجير الصناديق الحديدية

4االذقية

3حلب

1حلب

حلب

Annual
report
Annualreport

 28دمشق
مزة

5دمشق

3دمشق

1دمشق

دمشق

2016
2016

 -5االستمرار فوي تحودي وتطووير تقنيوة العمول المصورفي مون خوالل أتمتوة إجوراءات العمول ودراسوة ترقيوة النظوام
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المصرف التجاري السوري

داارة التدقيق الداخلي

مديرية االلتزام

المدير العام

داارة وحدة التحقق

معاون المدير العام

مكتب الجاهزية

داارة المراقبة
أمين السر العام

مديرية الشؤون االدارية

2016

مجلس اإلدارة

داارة أمانة سر المصرف
داارة أمانة سر مجلس اإلدارة

داارة شؤون العاملين

داارة الوهااق و العقود و المتابعة

داارة الرقابة الذاتية

داارة االعالم و التسويق

مديرية التخطيط و التطوير
مديرية الشؤون القانونية

داارة التخطيط و الدراسات

داارة الدعاوي و المحامين

داارة التدريب و التأهيل و النشر

داارة مالحقة الديون المتعهرة
داارة التمويل و األدوات اإلسالمية

مديرية العالقات
الخارجية

داارة وحدة اإلصدار

مديرية التسليف

داارة العالقات الخارجية
داارة القط و اإلحصاء

داارة التسليف

داارة السيولة النقدية

داارة الدراسات

داارة العمليات

داارة منح القروض

مديرية الدف االلكتروني
داارة االنتاج

مديرية المخاطر

داارة التشييل التقني

داارة المخاطر االاتمانية

داارة العناية بالزباان

داارة المخاطر التشييلية

داارة تطوير األعمال

داارة المحاسبة الفنية

داارة مخاطر السوق

إدارة المخاطر إدارة و مراقبة الجودة

داارة النفقات والتدقيق
داارة العقود والخطة المالية

داارة المحاسبة المركزية و التدقيق

داارة اللوازم و القرطاسية
والمطبوعات
داارة محاسبة العالقات الخارجية

داارة األصول والتأمين

الداارة الفنية

مديرية الشؤون التقنية
داارة الدعم الفني

داارة الرواتب و األجور و التعويضات

داارة الشبكات وامن المعلومات
داارة التشييل
داارة تطوير التطبيقات
داارة التقارير ودعم القرار

مديرية الرقابة الداخلية
داارة الرقابة
داارة المتابعة
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مديرية الحسابات

مديرية الشؤون المالية
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أعضاء مجلـس اإلدارة والدواار المتعلقة

بـه(جميع الم يوم

الوار ا ن ن ا ت نر م م )6002

السيد الدكتور عبود الورحمن راووويس مجلوووس اإلدارة أسوووتاذ فوووي كليوووة االقتصووواد-جامعوووة رايسا
دمشق
مرعي
السيد فراس سلمان

مدير عام المصرف التجاري السوري

ناابووووووووووووووووووووا
للرايس

السيدة ميساء كديمي

معاون المدير العام

عضوا

السيدة جمانة قصار

مدير مديرية الحسابات

عضوا

2016

المصرف التجاري السوري

المصرف التجاري السوري
السيد شاهر شموط

مدير مديرية الشؤون اإلدارية-سابقا

الدكتور غسان فلوا

كليوووة الهندسوووة الميكانيكيوووة والكهرباايوووة قسوووم الحاسوووبات عضوا
واألتمتة – جامعة دمشق

الدكتور الياس حداد

كلية الحقوق – جامعة دمشق

عضوا

السيد حسام منصور

ممهل عن العمال

عضوا

السيدة لينا رمضان

ممهل عن العمال

عضوا

المديريات والدواار التي تتب لمجلس اإلدارة

المدير

م يريق مراونق اللتزا

لين الت س
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اةرا الت ويق ال اخي

عضوا
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اسم المديرية

االسـم

الهـاتف

الفاكس

العنوان اإللكتروني

الم ير ال

فراس سلمان

1451516

1141148

gm@cbs-bank.sy

ن ةب الم ير ال

ميساء كديمي

1158144

.نم نق السر

أيمن النجم

1158145

mkudaimi-dep.manage@cbsbank.sy
1106175

2016

اإلدارة

العامـة(وض عام (1106

cbos@mail.sy

.اللؤو اإل اريق

ايمان الكل

1151515

1111811

cbos@mail.sy

.الرو نق ال اخييق

غيا سليمان

1111161

1111167

cbos@mail.sy

.التسييف

مازن حمزة

1111551

1151170

credit@cbs-bank.sy

أمل ريحاوي

1111106

1151716

foreign.manager@cbs-bank.sy

 .اللؤو التقنيق

م .إياد سليمان

1116681

1150711

tech.manager@cbs-bank.sy

.ال س ن

جمانة قصار

1106181

1151171

cbos@mail.sy

.التخطرررررررررررررررررريط و خالد شجاع
التطوير

1141418

1141516

plan-dept@cbs-bank.sy

.اللؤو الم ليق

يعرب علي

1104118

1104118

finance@cbs-bank.sy

.اللؤو الق نونيق

إياد الكفري

1166048

1166041

legal-dept@cbs-bank.sy

 .المخ طر

حيدر األشقر

1116717

1140615

cbos@mail.sy

.ال ذوررررررررررررررررررررررر
الخ رجيق

1145115
 .م يريررررررق الرررررر فع محمود محفوض
الل ترون
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1141501

1141481

Eft.dir@cbs-bank.SY

Annual report
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المصرف التجاري السوري

بطاقة نشيط

بطاقة نشيط

بطاقة نشيط

بطاقةةن شةةي 011ألة ب بطاقةةن
ائتما يةةن ليليةةن حمةةفة ل افةةن
أصةةةةةياه المشةةةةة ب بشةةةةة
يتفاسةةةع لةةةأ ماةةةم أ مالةةة
م،لةةةةن
األسةةةةة ،ينب ل ابةةةة
أسة ،ين سةتشا اثفةي بةاألل
كالة قيمةن الةطاقةنب
ف
والةطاقن بدون فائدة.

بطاقةةن شةةي 011أل ة ب بطاقةةن
ائتما يةةن ليليةةةن حمةةفة ل افةةةن
يتفاسع
أصياه المش ب بش
لةةأ ماةةم أ مالة األسةةة ،ينب
م،لن أسة ،ين سةةتشا
ل اب
ةة كالةة
اثفةةي بةةاألل ف ةة
قيمةةن الةطاقةةنب والةطاقةةن بةةدون
فائدة.

بطاقن شةي  0111111ل.س و
بطاقةةن شةةي 011ألة ب بطاقةةن
ائتما يةةن ليليةةن حمةةفة ل افةةن
يتفاسع
أصياه المش ب بش
لةأ ماةم أ مالة األسةة ،ينب
م،لن أسة ،ين سةتشا
ل اب
ةة كالةة
اثفةةي بةةاألل ف ةة
قيمةةن الةطاقةةنب والةطاقةةن بةةدون
فائدة.

بطاقة عيد األم

البطاقة المحلية

00

بطاقة  51فوق الراتب

بطاقةةن ائتما يةةن ليليةةن حمةةفة
لمةة قةةام بتةة،تي لاحةةة لةةدى
لصةةةةرففاب وحسةةةةمة لياللشةةةةا
باليص،ل لى أي لةلغ ييتاج
وبمةةا ي يتاةةاوخ النمسةةي أل ة
احةةة
ليةةةرة سةةة،لينب لةةةد م
الطالئن :إجاخة الصي ب حسةاي
األويد فةةةل المدلسةةةنب ل افةةةن
امتياجاح ....
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بطاقةةن لسةةة ن الةةدفأ يم ف ة
اليصةة،ل ليشةةا وشةةيفشا ب ة ي
ي لة فةرو
لةلغٍ حريةد لة أ ٍ
لصرففاب ح دلشا كشديةن للايةن
ألغلةةى اليةايةةع فةةل يةةدهاب
ولست بياجن ألن ي ،ن لةدي
مساه يلتالكشاب كما يم فة
ل خاللشا ايست ادة ل كافن
الندلا التل ي دلشا لصرففا
بطاقات الدف التي يصدرها المصرف

يم فةة باقتفائشةةا ال،صةة،ل إلةةى
المةة،الد الماليةةن الم،جةة،دة فةةل
تريق شة ن
مساب وذل
واسعن ولفتشرة فل كافن أ ياء
ال طةةةر لةةة الصةةةرافا ا ليةةةن
وأجشةةةاة التيصةةةي ايل ترو يةةةن
التابعةةةن لمصةةةرففا أو للمصةةةال
الميلين األخرى

2016

بطاقات الدف واالاتمان التي يصدرها المصرف

بطاقة الجام األموي

البطاقة الحدودية

بطاقن لسة ن الدفأ وقابلن
للشي ب يم ف اليص،ل ليشا
ل أي ل فرو لصرففاب بييث
شيفشا بالمةلغ الذي
يم ف
حريدب وهذ الةطاقن ليس لشا
مساه جاليب ويم ف باقتفائشا
كافن الندلا
ايست ادة ل
التل ي دلشا لصرففا.

بطاقن لسة ن الدفأ وقابلن
للشي ب حستندم فل المفافذ
اليدودينب بييث ح ،ن هذ
الةطاقن لشي ،ن بمةلغ ليددب
جديد
شيفشا ل
ويم ف
بالمةلغ الذي حريد ل أي فر
التاالي
المصر
فرو
ل
الس،ليب لماً أن هذ الةطاقن
ليس لشا مساه جاليب
وليست اسمين.

البطاقة المحلية مسبقة الدف

بطاقن ليلين لسة ن الدفأ
حستندم ةر شة ن واسعن ل
الصرافا ا لين وأجشاة التيصي
ايل ترو ين التابعن لمصرففا أو
األخرىب
الميلين
للمصال
والمفتشرة فل كافن أ ياء ال طر
العربل الس،لي

00

بطاقة  011فوق الراتب

بطاقن ائتما ين ليلينب حمفة
لاحة لدى
قام بت،تي
لم
لياللشا
وحسمة
لصرففاب
باليص،ل لى أي لةلغ ييتاج
وبما ي يتااوخ المائن أل ليرة
س،لين.

البطاقة البالتينية

البطاقة الذهبية

بطاقن ائتما ين ليلين حمفة
بشروت خاصنب وحسمة لياللشا
باليص،ل لى أي لةلغ ييتاج
وبما ي يتااوخ النمسمائن أل
اح
ليرة س،لينب لد م
الطالئن :إجاخة الصي ب حساي
األويد فل المدلسنب ل افن
امتياجاح ....

بطاقن ائتما ين ليلين حمفة
بشروت خاصنب وحسمة لياللشا
باليص،ل لى أي لةلغ ييتاج
وبما ي يتااوخ الثالثمائن أل ليرة
اح الطالئن:
س،لينب لد م
األويد
إجاخة الصي ب حساي
ل افن
المدلسنب
فل
امتياجاح ....
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المصرف التجاري السوري
أهم مميزات عام 2016


ااداد دفتار شاارو فناي واإل ااةن ا لا اارو
اتخاا اإلراارا ال الة ماة السااتبداا النظااف الم اارفي ما
أسعار داخلي /خارري الستبداا النظاف الم رفي المعموا به في الم رف وتركي وتشغيل نظاف م رفي حادي
بهدف تحسي مستوى الخدمال وتأمي المتطلبال الة مة بهذا المجاا.



المضي قدما ً بمشاريع الم رف في مجاا الدفع والتح يل االلكتروني ،م خةا التعاون واالتفاقيال مع شركال
خدمال الدفع االلكتروني.



اسااتمرارية الاياااد فااي أرصااد الودا ااع بأنوا هااا ودا ااع بنااو – ودا ااع مااة
بالم رف وبالمة المالية واألمان الذي يح ه للمود ي .

مااا ياانعكس اسااتمرار ال ااة



ا تماااد الم اارف لااة سياسااة توسااع رغرافااي و اااد تفعياال متوا نااة ،بااي الحارااة الملحااة لت اادي الخاادمال،
وارتفاع المخا ر التشغيلية .ت م خةلها حداث فروع ومكات في مختلف المدن والمنا ق و اد تفعيل بعض
المكات ايضا ً لتسهيل ت دي الخدمال الم رفية.



احداث مكت خدمال م رفية في مدينة قطنا و رأس الخشوفة بمحافظة ر وس.



ااة للعاااملي فااي المجاااالل
التنساايق مااع مركااا التاادري والتأهياال الم اارفي إلقامااة الاادورال التدريبيااة المتخ
الم اارفية لتطااوير أدا العاااملي  ،يمان اا ً بااأن التاادري والتأهياال م ا العواماال الر يسااة لتااد ي وتحسااي رااود
الخدمال الم رفية الم دمة للعمة .



تمويل مؤسسال ال طاع العاف المعنياة بتاأمي المساتلامال األساساية واسات مار االتفاقياال ماع الجهاال ال ادي ة
لتعايا هذا التمويل الخط اال تماني مع الجان اإليراني .



اد تو يع لشبكة ال رافال اآللية  ATMبحي تؤم تحس الخدمال الم دماة

االستمرار باتباع استراتيجية
للموا ني .

2016
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المنافسة في القطاع المصرفي والحصة السوقية

حجم الموجودات إل حقوق الملكية و األرباا ,فقد بليت نسبة موجوودات المصورف إلو موجوودات القطواع المصورفي نحوو
 ,40 %وحسب معيار الوداا للمصرف نصيب  35%مون ودااو القطواع المصورفي و نسوبة 45%حسوب معيوار حسوابات
رأس المال ،هذا با إلضافة لالنتشار الجيرافوي الواسو ليشومل كول محافظوات الجمهوريوة العربيوة السوورية حيو يملو عودد
صرافات يصل ل  470صرافا منها حوالي 117صرافيعمل تحت الخدمة لتوقف الجوزء المتبقوي عون الخدموة بسوبب أحودا
األزموة وتووداعياتها المختلفووة .ويعوزز المصوورف مكانتووه علو أرض الواقو موون خوالل المووالءة الماليووة وتسوليم السوويولة عنوود
استحقاقها لجمي المتعاملين واسهامه المباشر في تسهيل واتمام الصفقات المالية لألفوراد والمؤسسوات ،وانطالقوا مون ذلو
يسع المصرف بشكل مستمر إل البقاء في ريادة السوق المصرفية السورية مون خوالل عمليوات التطووير اإلداري والتقنوي
والفني ،وانجاز العديد من االتفاقيات م الشوركاء المحليوين والعوالميين السوتقدام الونظم والبرمجيوات المصورفية الحديهوة موا
ينعكس في النهاية عل جودة الخدمة وسرعة انجازها لجمي المتعاملين.
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يحافظ المصرف التجاري السوري عل سيطرته وقوته كأكبر المؤسسات المصرفية السورية اسوتنادا إلو عودة معوايير مون
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المصرف التجاري السوري
ملخص األداءالمالي:
توزع اجمالي التسليفات
342,234

331,199

2016

اجمالي التسليفات المنتجة
370,170

361,087

38,971

18,853

2016
القط ع الخ ص

تسييف

2015
تسييف

2015

2016

القط ع ال

الوداا بأنواعها بين عامي  2015و 2016

مجموع الموجودات
1,864

523,376

1,381

407,383

2015
315,006
2016

175,665
52,001

2015

2016

مجموع حقوق الملكية  -مساهمي المصرف

312,696

48,014

وداا توفير

الوداا تحت الطلب

الوداا ألجل

الربح (الخسارة) من التشييل
74,522
46,334

2016

2015

2015

2016

التسهيالت االاتمانية

حصة الدولة من االرباا

358,497

4,258

3,608

2015

03

2016

352,743

2016

2015

Annual report

273,269
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المصرف التجاري السوري

البند
الموجودات

2015
1,381

نسبة التيير

2016
1,864

29%

وداا بنو ومؤسسات مصرفية

73.2

124.463

35.0%

وداا الزباان والحسابات المجمدة

663.7

932.797

70.0%

مجموع حقوق الملكية -مساهمي المصرف

273.2

312.696

40.5%

صافي أرباا (خساارالفترة)

4.2

3.608

14.5%

اإليرادات المدورة غير المحققة(إيراد تقويمي)

67.1

40.129

-14.1%

الحسابات الجارية لد المراسلين

358.7

568,5

-40.2%

تسهيالت ااتمانية مباشرة (بالصافي)

358.4

352.743

-1.6%

2016

المؤشرات المالية األساسية (مليار ليرة)

أهم النسب المالية

04

 ) ROEالعااد عل متوسط حقوق الملكية)

1.75%

1.23%

( ROAالعااد عل متوسط الموجودات)

0.35%

0.22%

التسهيالت المباشرة إل الموجودات

25.96%

18.92%

التسهيالت المباشرة إل الوداا

48.64%

33.36%

نسبة السيولة بكافة العمالت

35.53%

41,1%

نسبة السيولة بالليرات السورية

37.33%

52,51%

Annual report

النسبة

2015

2016
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المصرف التجاري السوري

سيت ف هذا القسر التطررل لت يير منسرط ليمر رز المر ل ليمصررف مر خرذ ننرو الميزانيرق المختيفرق
ومق رنق مع م .6005

الموجودات:
ت زز

الموجو ا

ن مييه م  6005لتتج وز متنق نلف الميي ر ليرا سوريق

المنتجق لي خ م  6002مق رنق مم

نزيرر ا و ر ره  %30تقرين ر ،وت و نسررن ب الزي ر ا
الموجودات المنتجة للفوااد )مليار)

نم مه لت س ا رص ا لر ى المراسريي ن لخر ر

1,042

ل سرريم الو اةررع ت رر الطيرررب ننسررنق زيرر ا ف وررر
 %50ررذلا الو اةررع ج ر والت ر از ا

2016

األداء المالي للمصرف التجاري السوري لعام :2016

794

نمق ر ار

 %32مق رنرق ن ر  ،6005ا مرر الرذي ي ر نقطررق
إيج نيررق إل ارا الموجررو ا لرر ى المصرررف وتمهرر
الطريق لزير ا ا رنر و المت صريق مر الموجرو ا
المنتجق.

2016

از ي

فر ا سرف تر رز نغينموجرو ا المصررف المر را لير خ فر مجر

صق التسييف

ف م  6002لتل

و سر ن

 %50م اإلجم ل .

الموجودات المنتجة 2015

الموجودات المنتجة 2016
حسابات
المراسلين
تحت الطلب
%42

التسرييف

التسليفات
%50

حسابات
المراسلين
تحت الطلب
%45

التسليفات
%46

حسابات
المراسلين
ألجل
%8

ون لن ر لتف صي التسييف

المراسريي مررع

حسابات
المراسلين
ألجل %9

والمق رنق ني م م  6002و 6005م ف الج و ن ن ا يتنين سرتقرار تسرييف

ني ال مي المذ وري ن لرغ م تراجع نسن لرصي تسييف

القط ع ال

نر ل مذ

ا جننيرق فر

القطر ع ال ر

ري لره

تسرييف

القط ع الخ ص نموا نيرا و ققر  63ميير را مر  6002مر لره هرذا ال ر از ير ا نرصري الر يو وير التسرويق ننسرنق
 %07مم

05

مييه م .6005
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توضر ا لر

2015

المصرف التجاري السوري
القطاع
العام

العملة
الليرة السورية
العمالت األجنبية

بماليين الليرات2015

بماليين الليرات 2016

338,699
3,534
342,234
16,303
2,549

329,452
1,746
331,199
15,787
23,184

-50.59%
-3.22%
-3.17%
809.25%

18,853

38,971

106.71%

5,312

160.04%

م .تسليفات القطاع العام
الخاص

الليرة السورية
العمالت األجنبية

م .تسليفات القطاع
الخاص

2,042

عام

التيير%
-2.73%

2016
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ديون قيد التسوية
خاص
إجمالي التسليفات

436,004

461,119

5.76%

ف ا سف توزيع تسهيذ ن ض مؤسس

القط ع ال

(ن ر القط م

الت استف

م التسييف ).

توزع بعض تسهيالت القطاع العام 2016

توزع بعض تسهيالت القطاع العام 2015

نوب
%21

نوب
%19
وط
%1

وط
%1

ن و القط ع
ال
%58

س وب
%22

م انخفض انخف ض نسيط نسني التسييف

ن و القط ع
ال
%63

س وب
%15

المنتجق إلى إجم ل التسييف

م 6002مم

ن مييه م  2015لتصر

النسنقإلى  %80موض ق ف الل يي ن ن ا.
توزع التسليفات المنتجة و غير المنتجة 2015

اجم ل
التسييف غير
المنتجق
%20

اجم ل
التسييف
غير المنتجق
%17

اجم ل
التسييف
المنتجق
%83

02

توزع التسليفات المنتجة و غير المنتجة
2016

اجم ل
التسييف
المنتجق
%80

Annual report

توض ا ل

72,874

85,636

17.51%
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المصرف التجاري السوري
نم نخصوص س ن

المراسيي يني الج و اآلت تطور س ن

المراسيي ني م م  2015و 2016

- 2015مليون

-2016مليون

حسابات تحت الطلب

358,.822

568.562

59%

عمليات قيد التصفية

70,430

36,154

-49%

حسابات مجمدة
م  .حسابات تحت الطلب +قيد التصفية
والمجمد
حسابات ألجل

92

43%

429,316

604,808

41%

74,621

101,612

36%

مجموع الحسابات ألجل وتحت الطلب

433,444

670,174

55%

المجموع الكلي

503,938

706,328

41%

المراسلون في الخارج

نذ

64

التيير

م الج و امذا ارتف ع مي و نرصري المراسريو نلرراة ه مر الو اةرع جر لر ى المراسريي ننسرنق % 32خرذ

مر  6002مر ال ر السر نق فر

رري از ا رصرري المجمرروع النهر ة ننسررنق  %40ورصرري

سر ن

 %59خذ م .6002

المراسلون في الخارج -مقارنة

570,615

358,822

70,430

101,611
91

64

36,154
2016
حسابات مجمدة

74,621

عمليات قيد التصفية

حسابات ألجل

2015
حسابات تحت الطلب

وداا العمالء
فيم يي ج و تفصيي ن ج الو اةع ل ى المصرف ني م م  2015و2016
بنود الودا ع
الودا ع تحت الطل سوري
الودا ع تحت الطل أرنبي
مجموع الودا ع تحت الطل
الودا ع ألرل سوري
الودا ع ألرل أرنبي
مجموع الودا ع ألرل
ودا ع توفير سوري
رمالي الودا ع
ودا ع مجمد
اإلرمالي مع المجمد

07

2016
399,451
123,924
523,376
104,228
210,778
367,007
52,001
890,383
42,413
932,797

2015
311,237
96,146
407,383
69,699
105,966
175,665
48,014
631,064
32,678
663,742

التغير %
28%
29%
28%
50%
99%

79%
8%
41%
30%
41%

ت ر الطيررب ننسررنق

commercial bank of Syria

المصرف التجاري السوري

2016

ف المخطط الت ل نوض الت يرا ف نرص ا الو اةع سب ال ميق وخذ م م  6005و6002

الوداا بين عامي  2015و  2016حسب العملة
555,681
428,951
334,702
202,112

الوداا بالليرة السورية

الوداا بالعملة االجنبية
2016

ت

الت ليق توضي لتوزيع الو اةع سب ننوامه (و اةع ت

الطيب الجز ا نرر ننسرنق  ،%59و سرب ال مرذ

الو اةع فيم ني

الو اةع ن ل مذ

يرث ني ر نسرنق الو اةرع نر لييرا

الوداا
بالعملة
االجنبية
%38

م خذ مذ

السروريق  %26مر اجمر ل

ا جننيق .%38
توزع الوداا حسب أنواعها عام 2016

توزع الوداا حسب العمالت عام 2016

الوداا
بالليرة
السورية
%62

الطيب ،و اةع ج  ،و اةع توفير) يث تل

وداا توفير
%6

الوداا تحت
الطلب
%59

الوداا ألجل
%35

ق الجر و وتوزيرع الو اةرع التر تيق هر المصررف سرب ننوامهر  ،نذ ر تزاير نرصر ا و اةرع ال مرذ فر

المصررف ل ر  2012ممر

نر مييرره ال ر السر نق ننسرنق زير ا  %40ن إلجم ليوور لره

ن ر ل مذ ا جننيررق تزاي ر ا مهم ر ننسررنق%69و %79ميررى الترروال  ،ف ر

الو اةرع جر وت ر الطيررب

رري ني ر الزي ر ا نمجم ر الو اةررع ج ر ن ر ل مذ

ا جننيق ميى وجه الخصوص  %99م ي س قق ال مذ ن لمصرف م خذ تزاي ارص ا الو اةع نأنوامه .

08

و اةرع
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وف ا ل

2015

commercial bank of Syria

ن سف از ي

يوض الل

ج و اةع الننوا والمؤسس

المصرفيق ف م  6002مم

124ميي ر تقرين ننمو و را %70وي و سنب هذا الزي ا إلى تزاي رصي إير ام
السوريق وتزاي رصي الم

مييه م 2015ليص إلى

المراسريو ن لخر ر ن لم ر

نر لييرا

ن لييرا السوريق لمصرف سوريق المر زيننسنق .%77
932,797

تأمين

نق يق

663,742

426,604

2016

المصرف التجاري السوري

285,785
124,463

73,228

2015

2015
وداا عمالء

2016

وداا وبنو

2016
ومؤسسات مصرفية

ج و اةع ال مذ م 663ميي ر تقرين ف م (6005ف الل

نمذا) الرى  936ميير ر ل ر  6002ني ننمرو

و را  %40وهو م ي س ور سي سق المصرف لجهق جذب الو اةع وال فر

ر ال رروف غيرر المسرتقرا ،ذلا

م از ا

ا مر ن لنسنق لي ف

ميى سيولق المصرف ون لت ل تأمي و م ا جي ا لذنطذل ن لتموي من تهيؤ ال روف المن سنق.

نم ن لنسنق لرصي التأمين
موض ف الل

مييهر فر

النق يق فقر

قرق ت سرن ننسرنق  %49ووصر مر 2016إلرى ن رو  462ميير ر تقرينر مر هرو

الني ن امذا.

تقييم اإليرادات الصافية للمصرف:
ن لن ر ليل

المج ور نذ ر از ير

مجموع صافي االيرادات

رصررررري مجمررررروع صررررر ف إيررررررا ا

103,905

المصرف ف م  2016يث قرق
103ميير ر ليررا تقرينر ن رتفر ع ور را

90,642

 15%مررررر ال ررررر  ،2015وي رررررو
نس سرر إلررى صرر ف إيرررا ا

نلرر

تل يييق نخررى يرث ارتف ر نمقر ار

2015

2016

 %250لتصررررررر إلرررررررى  53مييررررررر ر
م ر 2016ف ر

رري

قق ر اإليرررا ا

التل ر يييق الن جمررق م ر إم ر ا تقيرري ال مررذ ا جننيررق تراج ر ننسررنق  %42لتص ر

5.8ميي ر م .2016
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المصرررررف صرررر ف إيرررررا ا نقيمررررق
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المصرف التجاري السوري

ف الل يي الني نيي فر ا سرف توزيرع اإليررا ا الف ييرق ليمصررف التجر ري السروري ل ر م  2015و  2016ن ر

نذ
استن

إيرا ا تقيي مر ز القطع الننيوي واز ي

صق ص ف إيرا ا تل يييق نخرى م  6002نل

واض مم

ن

2016

2015

عموالت
وفوااد داانة
%8

صافي
إيرادات
تشييلية
ناجمة عن
تقييم العمالت
االجنبية
%9

صافي
ايرادات
تشييلية
أخر
%30

عموالت
وفوااد داانة
%24

صافي
ايرادات
تشييلية
أخر
%83

2016

مييه م .6005

صافي
إيرادات
تشييلية
ناجمة عن
تقييم العمالت
االجنبية
%46

2016

جدول مقارن لاليرادات التشييلية

2015

53,022

صافي ايرادات تشييلية أخر

ايرادات فعلية تشييلية ناتجة عن تقييم
العمالت االجنبية

صافي الدخل من العموالت و الفوااد قبل
المؤونة

ن لنسنق إليرا ا الفواة فق انخفض ننسنق 11%ف م  2016لتنيغ وال  10ميي ر ف نم نمن الفواة فق تزاير
م  2016ننسنق  38%لتنيغ 14ميي ر م هو موض ف ا ل اآلتيق:

إيرا ا

الفواة

نمن الفواة

14,183

11,538
10,277

10,269

2015

60

2016

2015

2016

Annual report

7,032

5,852

10,930

4,903

5,563

commercial bank of Syria

ال مول فقر ت سرن نلر

نم إيرا ا
ليمصرف فر

مي رو مر 6002نمقر ار %000لتصر إلرى روال 8ميير ر لتلر

نمنر ال مرول نمقر ار %67لتنقرى فر مسرتوي

ري تزاير

مرور ا ه مر

منخفضرق نقيمرق  06مييونر مر فر ا لر

الت ليق:

امن ال مول (آلف)

ايرا ال مول

12,658

8,829

2016

المصرف التجاري السوري

9,977

4,311

2016

2015

2015

ايراد العموالت

اعباء العموالت (آالف)

فر مر  2016نمقر ار %17نمر مصر ريف الرواترب و ا جرور فر

نم نخصوص المص ريف ال مق و اإل اريق فق از ا
مررر 2016تراج ررر نمقررر ار  , %00فررر
)17)%يوض الل

ررري تراج ررر مصررر ريف السرررتهذا وتررر ن ويمرررق الموجرررو ا ال نترررق نمقررر ار

ف ا سف ا رو المق رنق ل

المترتنق لألزمق و ال م ميى ض ط المصرف

2016

نروع مر المصر ريف .ر و المصررف ور ر اإلم ر

لسيم ف

ال ر مر اآل ر ر

روف ا زمق

توزي مقارن للمصاريف االدارية ومنها الرواتب و االجور
4,041

1,755

229
األعباء والنفقات االدارية والعامة

190
استهالكات

2016

60

1,575

رواتب واجور الموظفين
2015

Annual report

3,453
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نم ن لنسنق لألرن و الص فيق( صق ال ولق م ا رن و) فق
ف

تراجع فرص التو يف ومنه اإلوراض ف

نت ييم

الجه

قق تراج

ميى السيولق ف

م مننسنق  2016 %05وني

3.6ميي ر ليررا،

رروف ا زمرق وتم لري مرع الترزا المصررف

الوص ةيق ذلا ي زى النخف ض لرتف ع تيق المؤ ميى ال يو الم تجزا مق ن ال يو غير المنتجق.
4,258

2016

المصرف التجاري السوري

3,608

2016

2015

حصة الدولة من االرباا

الموارد البشرية:
الج و المق ر ني م م  2015و ( 2016ف ا سف ) يني ال ميو ميى رنس مميه ال اةمي و المرؤوتي والتقسري ميرى
نس س الجنس و ميى نس س الفة :
التقسي ميى نس س الجنس و طني ق ال م :

2015

2016

2015

2016

2015

2016

ذكور

1611

1543

128

119

1739

1662

إنا

1913

1954

62

63

1975

2017

مجموع

3524

3497

190

182

3714

3679

نم التقسي ميى نس س الفة
العام
الفاة
فاة أول
فاة هانية
فاة هالهة
فاة رابعة وخامسة
مجموع

66

مؤقت

الو يفيق

ميى الل

الت ل :
2015

2016

1052

1013
1705
342
619
3679

1567
442
653
3714

Annual report

العاملين

داام

إجمالي

المصرف التجاري السوري
توزع الموارد البشرية حسب الفاات
الوظيفية 2016
فاة أول
%28

توزع الموارد البشرية حسب الفاات
الوظيفية 2015

فاة رابعة
وخامسة
%17

فاة رابعة
وخامسة,
%18

فاة أول ,
%28

فاة هالهة
%9

فاة هانية
%46

فاة هالهة ,
%12

2016

commercial bank of Syria

فاة هانية ,
%42

هقـــــة  ......................أمـــــــان

63

Annual report

CBS

64
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المصـــــــــــــــرف التجـــــــــاري الســـــــــوري الميزانية العامة الموحدة في31/12/2016
أرقام المقارنة ليرة سورية
أرقام السنة ليرة سورية
الموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات إيضاحات
في1105/01/10
في1106/01/10
404,802,713,171.91
نقد وأرصدة لد بنو مركزية
242,150,005,587.60
3
604,861,336,675.18
أرصدة لد مصارف ومؤسسات
429,316,926,764.88
4
مصرفية
103,611,854,744.60
ومؤسسات
مصارف
إيداعات لد
74,621,813,312.64
5
مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
مشتقات أدوات مالية
352,743,555,918.03
تسهيالت ااتمانية مباشرة (بالصافي)
358,497,809,073.44
7
قروض وسلف لبنو
موجودات مالية متوفرة للبي
71,028,801,888.47
تاريخ
استهمارات مالية محتفظ بها حت
69,936,414,365.20
10
االستحقاق
موجودات مالية مرهونة
1,861,240,958.26
استهمارات في شركات حليفة
1,240,449,443.48
12
3,793,500,000.00
استهمارات في شركات تابعةوحليفة
3,793,500,000.00
13
(في البيانات الماليةغير الموحدة)
استهمارات عقارية
1,623,927,548.60
موجودات هابتة
1,440,228,769.17
15
شهرة
39,272,595.52
موجودات غير ملموسة
8,065,537.29
17
موجودات ضريبيةمؤجلة
320,373,849,754.76
موجــــــــــــودات أخر
200,074,785,424.46
18
وديعة مجمدة لد مصرف سورية
المركزي
مجمــــــــــــــوع
1,381,079,998,278.16 1,864,740,053,255.33
الموجــــــــــــــــــــودات

2016

المصرف التجاري السوري
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المصرف التجاري السوري
المطلوبــــــــــــات وحقوق الملكــــــــــــــــــية:
المطلوبــــــــــــــــــــــات
وداا وبنو ومؤسسات مصرفية

20

124,463,004,460.80

73,228,054,473.42

وداا عمالء

21

932,797,860,203.29

663,742,829,758.71

تأمينات نقدية

22

426,604,389,446.74

285,785,763,948.68

مشتقات أدوات مالية
أموال مقترضة

23

54,842,198,573.40

53,173,270,240.58

2016

في1106 /10/01

في1105 /10/01

سندات دين
مخصصات متنوعة

25

4,989,051,170.38

4,989,051,170.38

مخصص ضريبة الدخل

26

1,843,636,422.98

2,232,562,203.98

مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبـــــــــــــــــــــات أخر

27

مجمــــــــــــــــــوع المطلوبــــــــــــــــــــــات

6,503,327,095.45

24,659,271,131.94

1,552,043,467,373.04

1,107,810,802,927.69

حقـــــــــــــــــــــــوق الملكــــــــــــــــــــــــية
حقـــــــــــــوق مساهمي المصـــــــــــــــــرف
رأس المال المكتتب به

28

70,000,000,000.00

70,000,000,000.00

عالوة(/خصم)اإلصدار
(أسهم الخزينة)
الهبـــــــــات

30

98,911,700.00

64,563,500.00

االحتياطي القانوني

30

20,409,237,599.40

19,958,176,027.40

االحتياطي خاص

30

20,407,819,310.51

19,956,757,738.51

احتياطيات أخر

30

5,231,066,532.76

4,866,967,841.76

30

878,895,797.98

878,895,797.98

احتياطي عام لمخاطر التمويل
التيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات
المالية المتوفرة للبي
حصة حقوق المساهمين من السندات
والقروض القابلة للتحويل ألسهم
الربح (الخسارة)للفترة بعد الضرااب

34

3,608,492,576.75

4,258,212,980.08

أرباا مدورة محققة(خساار متراكمة)
أرباا مدورة غير محققة(خساار متراكمة)
مجموع حقوق الملكية  -مساهمي المصرف

33

192,062,162,364.89

153,285,621,464.74

312,696,585,882.29

273,269,195,350.47

حقوق األقلية
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق األقلية

65

1,864,740,053,255.33

1,381,079,998,278.16

Annual report

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

62

أرقام المقارنة
ليرة سورية
في1105 /10/01
11,538,758,479.06
)(10,277,245,864.94
1,261,512,614.12
4,311,539,819.27
)(9,976,902.27
4,301,562,917.00
5,563,075,531.12
10,930,721,188.12
67,116,575,674.53

7,160,169,764.71
90,770,542,158.48
)(2,261,232,325.20
)(229,911,393.91

)(13,756,464,539.76
)(16,247,608,258.87
74,522,933,899.61

2,083,591,999.00
532,276,623.00
532,276,623.00
67,116,575,674.53
4,258,212,980.08
74,522,933,899.61

Annual report

المصـــــــــــــــرف التجـــــــــاري الســـــــــوري
بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في1106 /10/01
أرقام السنة
ليرة سورية
ايضاحات
في1106 /10/01
الفوااـــــــــــد الداانـــــــــــــــة
10,269,078,858.10
35
الفوااـــــــــــد المدينــــــــــــــة
)(14,183,403,910.19
36
صافــــي الدخـــل من الفااــــدة
)(3,914,325,052.09
العمــــوالت والرسـوم الداانـة
8,829,976,529.13
37
العمــــوالت والرسـوم المدينـة
)(12,657,614.32
38
صافي الدخل من العموالت والرسوم
8,817,318,914.81
صافي الدخل من الفوااد والعموالت والرسوم
4,902,993,862.72
أرباا (خساار)تشييليةناتجة عن تقييم
5,851,676,853.29
39
العمالت األجنبية
البنيوي
القط
أرباا (خساار)تقييم مركز
40,129,061,960.74
39
أرباا (خساار)موجودات مالية للمتاجرة
أرباا (خساار)موجودات مالية محددة لتقاس
بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل
أرباا (خساار) موجودات مالية متوفرة للبي
ايرادات تشييلية أخر (+المناطق الحرة)
54,495,343,328.38
44
اجمالي الدخل التشييلي
105,379,076,005.13
نفقات الموظفين
)(2,512,211,576.28
45
استهالكات الموجودات الهابتة الملموسة
)(190,264,379.27
15
اطفاءات الموجودات غير الملموسة
خساار تدني التسهيالت اإلاتمانية المباشرة
خساار تدني استهمارات مالية محتفظ بها
حت تاريخ األستحقاق
مخصصات متنوعة
مصاريف تشييلية أخر
)(56,342,256,150.09
46
اجمالي المصروفات التشييلية
)(59,044,732,105.64
الربح (الخسارة) من التشييل
46,334,343,899.49
حصة المصرف من أرباا (خساار) شركات
حليفة
أرباا موزعة من شركات تابعة وحليفة
)في البيانات الماليةغير الموحدة فقط(
الربح (الخسارة)قبل الضريبة
الربــــــــح (الخسارة) للسنـة
ضريبة الدخل
1,694,666,218.00
األحتياطي القانوني
451,061,572.00
األحتياطي الخاص
451,061,572.00
احتياطي عام لمخاطر التمويل
األرباا المدورة غير المحققة(ربح تقويمي)
40,129,061,960.74
حصة الدولة من األرباا
3,608,492,576.75
المجمـــــــــــــوع العــــــــــــــــــــام
46,334,343,899.49
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المصرف التجاري السوري

46,334,344

74,522,934

)(28,188,590

956,484

709,077

247,407

956,484
47,290,828
506,317

709,077
75,232,011
507,009

247,407
)(27,941,183
692

506,317
46,784,511

507,009
74,725,002

692
)(27,940,491
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البيـــــــــــان
أـ التدفقات النقدية من النشاطات التشييلية
صافي النتيجة قبل الضريبة :
التعديالت عل صافي النتيجة قبل الضريبة
لمطابقتها م النقد النات من ( المستعمل في )
النشاطات التشييلية :
يضاف :
ـ صافي المؤونات عل الديون
ـ استهالكات ومؤونات تدني قيمة الموجودات
الهابتة
ـ فروقات تقييم سلبية لالستهمارات المالية
المحتفظ بها للمتاجرة
ـ مؤونة تدني قيمة االستهمارات المالية
ـ مؤونة تدني األسهم والمساهمات في المصارف
والمؤسسات المالية
ـ مؤونة تدني في حسابات مصارف متنازع عليها
ـ صافي موؤنات عل حسابات خارج الميزانية
ـ مؤونات مختلفة
ـ خساار رأسمالية
ـ فوااد محققة غير مستحقة الدف
ـ نفقات مستحقة غير مدفوعة
صافي النتيجة قبل الضريبة بعد االضافة:
ينزل
ـ فروقات تقييم ايجابية االستهمارات المالية
المحتفظ بها للمتاجرة
ـ أرباا رأسمالية
ـ فوااد وعموالت محققة غير مستحقة القبض
المجموع ينقل لما بعده

2016/12/31

2015/12/31

الفرق

2016
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ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب المديرية والفروع
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب الوداا
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب التأمينات
المقبوضة
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب القيم برسم الدف
ألجل قصير
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب الداانون
المختلفون
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب عمليات عل
أدوات مالية
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب ايرادات أخر
مقبوضة مقدما
ـ تعويض نهاية الخدمة المدفوع
ـ حسابات أخر داانة
ـ صافي األموال الناتجة ( المستعملة ) في
النشاطات التشييلية قبل الضريبة
ـ الضريبة المدفوعة
ـ صافي األموال الناتجة ( المستعملة) في النشاطات
التشييلية بعد الضريبة ( مجموع أ )

68

8,177,799,001

(2,512,463,050) 5,665,335,951

36,245,721

70,494,475

34,248,754

352,743,556

358,497,810

5,754,254

53,019,223

26,384,785

)(26,634,438

12,390,685
7,923,096,791

13,922,783
5,505,865,208

1,532,098
2,417,231,583

932,797,859
232,542,844

663,742,829
149,405,893

269,055,030
83,136,951

4,206,306

2,784,148

1,422,158

189,855,237

133,595,721

56,259,516

0
460,222

603,608

)(143,386

697,545,584

396,086,605

301,458,979

1,694,666
695,850,918

2,083,592
394,003,013

388,926
301,847,905
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البيـــــــــــان
المجموع نقل مما قبله
التييرات في الموجودات والمطاليب
ـ ( الزيادة )  /النقص في سندات عل الدولة
وأذونات خزينة للمتاجرة وشهادات ايداع مشتراة
للمتاجرة
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب المديرية العامة
والفروع في سورية والخارج
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب السحوبات ووهااق
الشحن المشراة
ـ ( الزيادة )  /النقص في تأمينات االعتمادات
المستندية والحسابات المجمدة وعمليات قيد
التصفية
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب أدوات مالية
للمتاجرة
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب التسهيالت
االاتمانية
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب المدنيون
المختلفون
ـ ( الزيادة )  /النقص في دفعات مقدمة عل أرباا
المصارف العامة لصالح صندوق الدين العام (
فااض الموازنة)
ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات المختلفة

2016/12/31
46,784,511

2015/12/31
74,725,002

الفرق
)(27,940,491

2016
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الفرق
)(3,754,441
)(1,092,388
)(28,990,042

)(620,792
)(31,207
)(149,647

)(34,638,517
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للفترةالمنتهة في( 1106/01/ 10:الختامية)
البيـــــــــــان
2015/12/31
2016/12/31
ب ـ التدفقات النقدية من النشاطات االستهمارية
ـ ( الزيادة )  /النقص في الحسابات لـد مصرف
7,052,334
10,806,775
سوريـة المركـزي ( باستهناء الحسابات الجارية
واالحتياطي االلزامي النقدي عل الوداا )
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب سندات عل الدولة
69,896,814
70,989,202
وأذونـات خزينـة ( باستهناء السندات العامة
وأذونات الخزينة للمتاجرة )
ـ ( الزيادة )  /النقص في حسابات المصارف (
74,621,813
103,611,855
باستهناء الحسابات الجارية وشهادات االيداع المشتراة
من المصارف للمتاجرة )
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب سندات عل الدولة
وأذونات خزينة ( باستهناء السندات العامة
وأذونات الخزينة للمتاجرة )
ـ ( الزيادة )  /النقص في فروقات التقييم
ـ ( الزيادة )  /النقص في األسهم والمساهمات في
5,033,949
5,654,741
المصارف والمؤسسات المالية
ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات الهابتة غير
8,065
39,272
المادية
ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات الهابتة المادية
1,266,056
1,415,703
ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات الهابتة المالية
ـ ( الزيادة )  /النقص في فروقات التقييم
ـ ( الزيادة )  /النقص في القيم العينية المعدة للبي
ـ ( الزيادة )  /النقص في في األرباا أو ( الخساار )
الناتجة
عن التيير في القيمة العادلة لالستهمارات في أدوات
مالية متوفرة للبي
ـ حسابات أخر
ـ أنصبة األرباا النقدية المقبوضة
صافي األموال الناتجة ( المستعملة )في
)(157,879,031
)(192,517,548
النشاطات االستهمارية ( مجموع ب )

2016
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ـ صافي األموال الناتجة ( المستعملة) في
النشاطات التمويلية ( مجموع ج )
ـ صافي األموال الناتجة من ( المستعملة) في
كافة النشاطات د=( مجموع أ  +ب  +ج )

2016/12/31
45,055,568

2015/12/31
32,129,040

الفرق
)(12,926,528

50,065,378
917,623

0
50,065,378
623,019

0
294,604

4,776,820
479,111
0
116,123,808

3,107,892
16,182,650
0
114,660,808

1,668,928
)(15,703,539
0
1,463,000

6,832,688
4,607,510
151,933,101
290,680,471

7,221,613
7,163,936
86,169,046
253,065,302

)(388,925
)(2,556,426
65,764,055
37,615,169

794,013,841

489,189,284

304,824,557

عنالفترةالمنتهيةفي 1106 /10/01 :
البيـــــــــــان
2015/12/31
2016/12/31
ـ حساب النقد وشبه النقد والحسابات الجارية لد
561,794,319
917,559,222
المصارف في
72,605,035
123,545,381
نهاية الفترة السابقة *
مجموع
489,189,284
794,013,841

30

الفرق

304,824,557
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للفترةالمنتهة في ( 1106/ 10/01/ :الختامية)
ج ـ التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية :
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب االحتياطي االلزامي النقدي
عل الوداا
ـ الزيادة  ( /النقص ) في األقساط المكتتب بها غير المسددة
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب مصرف سورية المركزي
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حسابات المصارف
( باستهناء ) الحسابات الجارية )
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حسابات شهادات االيداع
ـ الزيادة  ( /النقص ) في األموال المقترضة
ـ الزيادة  ( /النقص ) في فروقات تقييم
ـ الزيادة  ( /النقص ) في األموال الخاصة المساندة
ـ الزيادة  ( /النقص ) في رأس المال ماالحتياطيات
والعالوات
ـ أنصبة األرباا النقدية المدفوعة
ـ حسابات أخر

2016
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المصرف التجاري السوري

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016
السياسـات المحاسبية:
-

أسس إعداد البيانات المالية:

تووم إعووداد البيانووات الماليووة الموحوودة للمصوورف وشووركاته التابعووة وفقووا للمعووايير الصووادرة عوون مجلووس معووايير المحاسووبة الدوليووة
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقوارير الماليوة المنبهقوة عون مجلوس معوايير المحاسوبة الدوليوة ووفقوا للقووانين المحليوة
النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف وقد تم إعداد البيانوات الماليوة الموحودة وفقوا لمبودأ التكلفوة التاريخيوة وإن الليورة
السورية هي عملة إظهار البيانات المالية الموحدة وقد تم إعداد اإليضاحات بآالف الليرات السورية وبما يخص حسابات المصرف
التجاري السوري فقط.

2016
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أسس توحيد البيانات المالية:
تم توحيد البيانات المالية للمصرف تطبيقا لقرار مجلـس النقد والتسليف رقم  /411/م ن /ب 4تاريخ  1118/00/15وفقما يلي :
تم إعداد البيانات المالية الموحدة لكافة فروع المصرف العاملة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .تم إعدا د البيانوات الماليوة الموحودة لكافوة فوروع المصورف فوي سوورية باإلضوافة إلو فوروع المنواطق الحورة وحسوابات المصورفالتجاريالسوري اللبناني بعد أن تم توافق حساباتها م حسابات المصرف التجاري السوري .
أهم السياسات المحاسبية المستخدمة :
أهم السياسات المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة هي كما يلي :



يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف الساادة في تاريخ إجراء المعامالت .



يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية الساادة في تاريخ الميزانيوة
العامة وقد تم اعتماد النشرة رقم  /116/تاريخ  1106/01/10الصادرة عن مصرف سورية المركزي .



يتم تسجيل األرباا والخساار الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في بيان الودخل ويوتم فصول األربواا والخسواار الفعليوة
والتقويمية حسب قرار مجلس النقد والتسليف /161م ن/ب  0تاريخ . 1118/1/4

-

تصنيف الديون وتشكيل المؤونات واالحتياطات :

يتم تصنيف الديون بكافة أشكاله وتكوين مخصص التدني للديون المنتجة وغير المنتجة حسب تعليمات قرار مجلس النقد والتسليف
/517م ن/ب 4تاريخ  . 1111/01/1ولم يتم تشكيل احتياطي عام لمخاطر التمويول بنواء علو قورار مجلوس النقود والتسوليف رقوم
/ 111م ن /ب 4تاريخ . 1101/00/01
الموجــودات الهابتـــة :
تسجل الموجودات الهابتة الملموسة بداية بالتكلفة مضاف إليها التكواليف األخور المرتبطوة بهوا مباشورة هوم تقواس بعود ذلو حسوب
نموذج التكلفة ( التكلفة مطروحا منها االستهال المتراكم ) .
ويتم استهال الموجودات الهابتة بطريقة القسط الهابت وباستخدام النسب الماوية التالية واألعمار اإلنتاجية التالية:
االســـم
مبانــــي
معدات وأجهزة وأها
وسـااط نقــل
أجهزة الحاسب اآللي
أخــر

30

النسـبة الماويـة

العمر اإلنتاجي المتوق

%5
% 01
% 15
% 05

 11سنة
 01سنين
 4سنين
 6سنوات
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ترجمــة العمــالت األجنبيــة :

المصرف التجاري السوري
نفقات تأسـيس
% 01
برمجيـــات
% 05
عقارات بالتخصيص
% 01
ضريبــة الدخـــل :تحتسب ضريبة الدخل المستحقة عل
القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة .

 01سنين
 6سنوات
 01سنين
أساس األرباا الخاضعة للضريبة ووفق النسب الضوراابية المقوررة بموجوب

الموجــودات:
-1نقد وأرصدة لد مصارف مركزية :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
1106
أرقام السنة ألفليرة سورية
58 487 114

1105
أرقام المقارنة ألفليرة سورية
11 411 016

حسابات جاريةأخـر

111 451 411

071 568 471

الطواب
اتفاقات المدفوعات
قروض داخلية ( ع  .أ )
احتياطي اإللزامي عل الوداا
المجمـــــوع

46
61 784
01 745 110
45 155 568
414 811 701

46
61 784
6 110 550
11 011 111
141 051 115

نقد في الخزينة
أرصدة لد مصارف مركزية:

قام المصرف بتكوين االحتياطي اإللزامي عل الوداا

2016
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بنسبة  % 5من متوسط أرصدة الوداا اليومية (بالليرة السورية والقط االجنبي)

-4أرصدة لد مصارف ومؤسسات مصرفية:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــان
حسوووووابات جاريوووووة
وتحت الطلب
ودااووو اسوووتحقاقها
األصلي خالل فتورة
 1أشهر أو أقل
المجمــوع

1106
أرقام السنة
الف ليرة سورية
51 017

51 017

مصارفومؤسساتمصرفيةخارجية
1106
أرقام السنة
ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارنة
ألووووووووووف ليوووووووووورة
سورية
44 111

614 818 011

44 111

614 818 011

1106
أرقام السنة
ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارنة
ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارنة
ألف ليرة سورية
411 171 514

614 860 116

411 106 116

411 171 514

614 860 116

411 106 116

-5إيداعات لد مصارف ومؤسسات مصرفية:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــان

إيداعات ( وداا الجول
تستحق
بعد  1أشـــــــهر )
المجــموع

مصــوووـارف ومؤسســووووـات مصرفيــووووـة
محليــــة
1105
1106
أرقووووام المقارنووووة
أرقام السنة
ألوووووووووووف ليووووووووووورة
ألف ليرة سورية
سورية
1 111 111
1 111 111

-

مصــوووووووووووووووووووووووـارف ومؤسســوووووووووووووووووووووووـات
مصرفيــةخارجيــة
1105
1106
أرقام المقارنة
أرقام السنة
ألف ليرة سورية
ألف ليرة سورية

المجمــوع
1106
أرقام السنة
ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارتة
ألف ليرة سورية

010 600 855

74 610 801

011 600 855

74 610 801

010 600 855

74 610 801

011 600 855

74 610 801

-الفرق احلاصل يف إيداعات املصارف واملؤسسات املصرفية احمللية بني عامي  1106و 1105هو وديعة املصرف الصناعي خالل عام .1106
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مصارف ومؤسسات مصرفية محلية

المجموع

المصرف التجاري السوري
-7تسهيالت ااتمانية مباشرة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
 كمبياالت ( سندات ) محسومة
حسابات جارية مدينة

115 175

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
151 601

 قروض وسلف
بطاقات االاتمان

161 814 167

161 711 110

2016
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ذمم مدينةقروضإيجارتمويل أخر
ديون قيد التسوية
المجمـــــوع
ينزل  :فوااد معلقة ( محفوظة )

11 148 888
460 001 111
() 71 460 111

74 107 161
416 114 810
()46 711 841

ينزل  :مخصص تدن تسهيالت ااتمانية مباشرة

() 14 101 685

() 11 717 041

151 741 555

158 417 811

صافي التسهيالت االاتمانية المباشرة

بليت التسهيالت االاتمانية غير العاملة (غير المنتجوة)  11 148 888ألوف ليورة سوورية أي موا نسوبته (  ) % 01.71مون رصويد
التسووهيالت االاتمانيووة المباشوورة للسوونة الحاليووة مقابوول  74 107 161ألووف ليوورة سووورية أي مووا نسووبته ( ) % 07.08موون الرصوويد
الممنوا في نهاية السنة السابقة .
بليت التسهيالت االاتمانية الممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها  110 011 157ألف ليرة سوورية أي موا نسوبته ( ) %70.8من إجمالي التسهيالت االاتمانية المباشرة للسنة الحالية مقابل  141 111 816ألف ليرة سورية أي ما نسبته ( ) % 78.41في
نهاية السنة السابقة .

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
01 015 107
00 660 111

14 101 685

11 717 041

الرصيد في بداية السنة
11 717 041
الفااض المقتط خالل السنة مون اإليراداتالمسوتخدم 4 006 516

من المخصص خالل السنة (للديون المشطوبة)
الرصيد في نهاية السنة
 الفـوااـــد المعلقــة :فيما يلي الحركة عل الفوااد المعلقة:

الرصيد في بداية السنة
يضاف  :الفوااد المعلقة خالل السنة .
ينزل :الفوااد المحولة لإليرادات .
ينزل  :الفوااد المعلقة التي تم شطبها .
الرصيد في نهاية السنة

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
11 115 701
7 165 411

71 460 111

10 110 111

11 115 701
41 516 181

-01موجودات مالية محتفظ بها حت تاريخ االستحقاق :
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-مخصص تدني تسهيالت ااتمانية مباشرة:
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المصرف التجاري السوري

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
موجودات مالية غيرمتوفر لها أسعار سوقية :
أذونات خزينة حكومية
سندات مالية حكومية وبكفالتها
سندات واسناد قروض شركات
سندات مالية أخر
أسهم شركات

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية

71 001 116

61 107 108

11 611

11 611

2016

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

878 816
61 116 404

احتياطي عام مخاطر التمويل
878 816
مجموع موجودات ماليوة غيور متووفر لهوا أسوعار 70 118 811

سوقية .

-01استهمار في شركات حليفة :
فيما يلي أرصدة المساهمة في رأس المال الشركات الحليفة :
1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية

10 548
14 115
141
66
00
0 141 441

48 481
045 105
141
66
00
0 860 141

-01استهمارات في شركات تابعة وحليفة( في البيانات المالية غير الموحدة فقط ) :
إن مساهمتنا في الشركات التابعة والحليفة هي المساهمة في رأس المال للمصرف السوري اللبناني ومقوره فوي لبنوان وبليوت نسوبة المسواهمة
.% 84.11

--05موجودات هابتة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مباني

34

معـوووووووووـداتوأجهزة
وأها

وسااط نقل

أجهــوووووووووووووـزةالحاسب
اآللي

أخر

المجمـوع
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80 844
0 040
0 114
654 784
174 776

المساهمة في رأس مال أوبا كيراساد
80 844
االكتتاب في أسهم المصرف الصناعي
0 040
االكتتاب في أسهم بن العالم العربي
0 114
مساهمتنا في برنام تمويل التجارة العربية أبو ظبي 0 116 410
مسوواهمتنا فووي برنووام تمويوول التجووارة األطووول أجووال 576 111

لد البن االسالمي
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستهمار
المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
شركة مرفأ الالذقية
الشركة السورية لليزل
البن العربي
المجمــوع

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية

أرقـام السـنة 1106

ألف ليرة سورية

ألف ليرة سورية

ألف ليرة سورية

ألف ليرة سورية

ألووووووووف ليوووووووورة
سورية

ألف ليرة سورية

الكلفــة :
الرصيد في بداية السنة
اضافات

0 671 011

681 880
41 161

011 100
78 451

0 157 841

511 766
086 171

4 141 418
116 811

استبعادات

() 11 115

الرصيد في نهاية السنة
االستهالكات المتراكم :
اسوتهال متووراكم فوي بدايووة
السنة
استهال السنة
اضافات

() 14 111

( ) 006 558

0 586 875

711 141

118 171

0 111 517

771 145

4 511 741

144 855

460 116

011 868

0 011 071

155 041

1 111 161

57 801

11 411

5 141

56 101

10 061

081 508

() 71 151

() 16 111

() 0 541

() 61 014

() 5 641

() 076 175

االسووووتهال المتووووراكم فووووي 111 116

458 411

011 161

0 011 148

181 661

1 116 801

صووافي الموجووودات الهابتووة 654 561

164 504

75 110

010 451

418 185

0 611 118

استبعادات
نهاية السنة
التدني في القيمة
صوووووافي القيموووووة الووووودفتري
للموجودات الهابتة
دفعووات عل و حسوواب شووراء
موجودات هابتة
مشاري تحت التنفيذ
في نهاية السنة

مباني
أرقـام المقارنة1105
الكلفــة :
الرصيد في بداية السنة
اضافات
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالكات المتراكم :
استهال متراكم في بداية
السنة
استهال السنة
اضافات
استبعادات
االسوووتهال المتوووراكم فوووي
نهاية السنة
التدني في القيمة
صووووافي القيمووووة الوووودفتري
للموجودات الهابتة
دفعات عل حساب شوراء
موجودات هابتة
مشاري تحت التنفيذ
صافي الموجودات الهابتوة
في نهاية السنة

وسااط نقل

أخر

المجمـوع

أجهــووووـزةالحاسب
اآللي
ألف ليرة سورية

ألف ليرة سورية

معـوووووووووـداتوأجهزة
وأها
ألف ليرة سورية

ألف ليرة سورية

ألف ليرة سورية

ألف ليرة سورية

511 684
81 181

4 018 764
100 714

0 671 071
8 111

588 078
11 711

011 100
-

0 111 810
17 101

4 141 418

0 671 011

681 880

011 100

0 157 841

511 766

866 167

446 847

011 561

0 106 581

111 111

1 671 178

78 588

11 681

116

71 115
01 111

15 011

144 855

() 01 114
460 116

011 868

0 011 071

155 041

111 111
01 111
() 01 114
1 111 161

714 145

101 645

41

048 671

117 616

0 441 111

-07موجودات غير ملموسة :
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
أرقـــام الســنة 1106
أنظمـة

35

أخـر

أرقـــام المقارنــة 1105
أخـر
أنظمـة
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المصرف التجاري السوري
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المصرف التجاري السوري
البيـان

حاسوب وبرام
ليرة سورية

رصيد بداية السنة

8 111

إضافات

( تذكر بالتحديد)
ليرة سورية

( تذكر بالتحديد)
ليرة سورية

حاسوب وبرام
ليرة سورية
06 186

8 165

11 171

2016

commercial bank of Syria

اإلطفاء للسنة
التدني خالل السنة

() 1 071

رصيد نهاية السنة

6 748

()8166

11 171

8 165

8 111

-08موجودات أخر :
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
فوااد وإيرادات برسم القبض
مصروفات مدفوعة مقدما.
أخــــر

516 107
081 510

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
517 101
041 715
1 184
16 184 785
1 010 111

الشيكات والسحوبات
1 184
مدينون مختلفون
51 101 111
التأميناتالمدفوعة والسلف الخاصوة 1 547 605
بالمصرف
حسابات تصفية المصارف
سلف نفقات قيد التصفية
فوااد عل السندات المستحقة

06 178
151
546

06 178
111
611

حسابات المؤقتة واالنتقالية
المجمــوع

164 011 116
111 171 851

071 817 811
111 174 785

المطالــــــيب :
أرقـــام الســنة 1106
داخــل الجمهورية خـووووووووووووووووووووووووووـارج المجمـوع
الجمهورية
ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية
ألف ليرة سورية
014 461 114
1 517 776
011 865 118

أرقـــام المقارنــة 1105
داخـوووووووووووووووووووووووووووـل خـووووووووووووووووووووووووووـارج المجمـوع
الجمهورية
الجمهورية
ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية
71 118 154
1 671 587 71 554 567

014 461 114

71 118 154

حسابات جارية
وداا ألجل
شهادات ايداع
المجمـــوع
011 865 118
-10ودااـ عمـالء :

1 517 776

71 554 567

1 671 587

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
حسابات جارية
وداا التوفير
وداا ألجل وخاضعة إلشعار

32

511 176 011
51 170 171
117 616 514

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
417 181 111
48 104 711
075 665 451
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-11وداا مصارف ومؤسسات مصرفية:
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المصرف التجاري السوري
شهادات إيداع

41 401 108
111 717 860

2016

حسابات مجمدة
المجمــوع

11 678 654
661 741 811

-11تأمينـات نقديـة :
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
070 164 115
مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت غير
0 401 541
تأمينات أخر .
51 866 118
االستيراد
ليايات
ير
الي
لحساب
قط أجنبي
015 715 566
قيم برسم الدف ألجل قصير
68 155 178
المجمــوع
416 614 181
-11أمـوال مقترضـة :
اقتراض من مصرف سورية المركزي
اقتراض من مصارف /مؤسسات خارجية

أرقام السنة 1106
51 165 178

1105
أرقام السنة ألف ليرة سورية
015 515 174
0 118 111
01 611 188
11 160 511
46 108 151
185 785 764
أرقام السنة 1105
51 165 178

مصرفمصرفاقتراض من جهات أخر ( تذكر )
المجمــوع

4 776 811
54 841 018

1 017 811
51 071 171

إن االقرتاض مـن جهات أخرى والبالغة  /4 776 811/ألف لرية سـورية فـي هناية عام / 1106/
 -0المستخدم من القرض الكويتي لصالح مصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي
 -1المستخدم من القرض المقدم من الصندوق الكويتي (تسهيل مالي ) عن طريق بن الكويت المتحد

رصيد بداية السنة
أرقوووووووووام السووووووووونة ألف ليرة سورية
1106
تعوويض
مخصص
1 411
نهاية الخدمة
مخصووووص هبوووووط 084
أوراق مالية
فوااوووووووود تووووووووأخير 005
زراعي
فوااووووووووود ديوووووووووون 10
زراعية
مخصصووووووووووووووووووات 4 171 111
مختلفة
المجمــوع
4 181 150

37

المكوووووووون خوووووووالل المسووووتخدم خووووالل مووووووووووووووووووووووواتم رده رصوووووووويد نهايووووووووة
السنة
لإليرادات
السنة
السنة
ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية
1 411
084
005
10
4 171 111
4 181 150

Annual report

-15مخصصــات متنوعــة  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المصرف التجاري السوري
أرقوووووام المقارنوووووة
1105
مخصص تعوويض
نهاية الخدمة
مخصووووص هبوووووط
أوراق مالية
فوااوووووووود تووووووووأخير
زراعي
فوااووووووووود ديوووووووووون
زراعية
مخصصووووووووووووووووووات
مختلفة
المجمــوع
-16ضريبـة الدخــل:

1 411

1 411

084

084

005

005

10

10

4 171 111

4 171 111

4 181 150

4 181 150

2016
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أ-مخصص ضريبة الدخل :
إن الحركة عل مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي :
1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
رصيد بداية السنة.
ضريبة الدخل المدفوعة.+ضريبة الدخل المستحقة .
رصيد نهاية السنة .
-17مطلوبات أخر

1 111 561
() 188 116
0 841 616

1105
أرقام السنة ألف ليرة سورية
5 175 414
()1 741 871
1 111 561

:

فوااد برسم الدف ( مستحقة غير مدفوعة ) .
إيرادات مقبوضة مقدما
مصروفات مستحقة وغير مدفوعة .
أخر (تذكر تفاصيلها) .
تصفية المصارف السابقة
ضرااب ورسوم مالية متوجبة الدف
تأمينات االجتماعية والتأمين والمعاشات
حسابات المؤقتة واالنتقالية
المجمـــوع
-18رأس المال :

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
11 161
461 111
114 105

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
11 161
611 618
686 818

48 166
641 147
51 617
4 144 710
6 511 117

48 166
471 655
45 410
11 780 544
14 651 170

بلغ رأس المال المصرف المسدد بالكامل /71/مليار ليرة سورية .
-11االحتياطيات:

تمهل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ماتم تحويله من األرباا بنسبة  % 01خالل السنة والسنوات السابقة وبليت فوي
نهايوة عوام  6102مبلوغ وقوـدره  / 61 914 632 /ألوف ليورة سوورية مقابول  /04 452 072/ألوف ليورة سوورية فووي
نهاية عام ./6105/
-االحتياطي الخاص .

38
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إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
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تمهل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ماتم تحويله من األرباا بنسبة  % 01خالل السنة والسنوات السابقة وبليت فوي
نهاية عام . / 6105/
احتياطيات أخر :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
البيان

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية

احتياطيات أخرالمخصص للمشاري االستهماريةالهباتاحتياطي عام المخاطر التمويلالمجمـــوع
-33أرباح المدور غير المح ة :

111 181
5 111 187
18 101
878 816

تم ل األرباح الناتجة

1186 875

مليال ت يي ال طع الوار ف لها

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
111 181
4 666 888
64 561
878 816
5 801 417

2016

نهايوة عوام  6102مبلوغ وقوـدره  /61 917 204 /ألوف ليورة سوورية مقابول /04 452 752 /ألوف ليورة سوورية فووي

أرباح وخساا ر ال طاع التشاغيلي الفعلاي و لا حسا

قاارار مجلااس الن ااد والتسااليف رقا  /363/ف ن /ب /4تاااري  3006/3/4وقااد بلغاات األرباااح غياار المح ااة فا ي نهايااة اااف
 /3006/مبلغ  / 40 031 063 /ألاف ليار ساورية م ابال األربااح غيار المح اة فاي نهاياة ااف  /3002/ف اد بلغات 630/
 / 023 382ألف ل ير س ورية وبمعالجة األرباح غ ير المح ة

الع اف الس ابق ما ع األربااح غيا ر المح اة ا العااف

الحالي أصبح الرصيد  / 013 063 083 /ألف لير سورية في نهاية .3006
-34األرباح ال افية :

بلغت األرباح ال افية في نهاية اف  3006مبلغ وقدره  / 3 608 413/ألف لير سورية م ابل  / 4 328 303/ألاف ليار
سااورية فااي نهايااة اااف  / 3002/وهااي تم اال األرباااح اإلرماليااة بعااد اسااتبعاد أرباااح ال طااع الت ويميااة و ااريبة الاادخل
واالحتيا يااال وتم اال ح ااة الدولااة م ا األرباااح التااي ياات تورياادها لااة و ار الماليااة صااندوق الاادي العاااف ومعالجتهااا
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محاسبيا ً خةا العاف الةحق
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-32الفوا د الدا نة :
ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
تسهيالت اهتمانية مباشرة .
حساب جارية مدينةقروض وسلفكمبياالت ( أسناد ) محسومة-بطاقات االهتمان

8 804 411
41 664

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
01 111 570
41 671

قروض وسلف المصارف
أرصدة لد بنو مركزية

أرصوووودة وإيووووداعات لوووود بنووووو ومؤسسووووات 571 165

مصرفيةأخــر

حسابات الفروع واإلدارة
وهااق االعتمادات المستندية
فوااد التأخير
فوااد مقبوضة مقدما
المجمــوع

775 411
1 865
56 418
15
01 161 171

111 451

2016
2016

بي ان الدخ ل:

775 411
1 457
010 456
11 711
00 518 758

-16الفوااد المدينـة :

40

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
وداا بنو ومؤسسات مصرفية
وداا عمالء

4 557

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
01

حسابات جاريةوداا توفيروداا ألجل وخاضعة إلشعارحسابات الفروع واإلدارة
المجمــوع
-17العموالت والرسوم الداانة:

1 501 617
1 168 111
7 605 578
775 411
04 081 414

608 144
1 117 144
5 646 501
775 411
01 177 146

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية

عمولة الكفاالت والقبوالت

0 118 016

171 110

عموالت تسهيالت مباشرة
عموالت تسهيالت غير مباشرة

5 651
5 160 176

111
0 881 701

عمولة شيكات مشتراة

17 575

01 077

عمولة شيكات مباعة وحواالت

711 106

441 710

عمولة إيداع أوراق مالية

0 551

-
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إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المصرف التجاري السوري
عمولة عل الحسابات الجارية

07 045

06 766

عمولة تأجير الصناديق الحديدية

1 181

1 114

عمولة عمليات القط

111 144

185 118

عمولة مختلفة
المجمــوع

545 110
8 811 176

614 670
4 100 541

-18العموالت والرسوم المدينة :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

عمولة مدفوعة للمركزي
عمولة لقاء حواالت
عمولة تخمين عقار معاكس
عمولة ومصاريف مدفوعة للمراسلين
عمولة بدل تأمين مدفوع
المجمــوع
-11أرباا (خساار) عمالت أجنبية /فروقات القط

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية

1 547
41
111
7 611
1 147
01 658

0 077

2016
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66
007
1 887
5 711
1 177

 :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

1106

1105

أرقام السنة ألف ليرة سورية

أرقام المقارنة ألف ليرة سورية

فروقات القط اليومي (الفعلي)

5 850 677

01 111 710

فروقات القط البنيوي (التقويمي)

41 011 161

67 006 576

المجمــوع

45 181 711

78 147 117

-44ايرادات أخر :

فوااد اسناد الدين العام
قرطاسية
بريد ورق وهاتف
طوابــ
عمولة تخمين عقارات
استردادات مختلفة
إيجارات
املسرتد من مؤونة تصنيف الديون
واردات بطاقات الدف االلكتروني
واردات سنين سابقة
المجمــوع

40

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
0 111 041
081 608
64 167
015
411
01 811
06 417
11 111 714

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
0 114 516
61 444
51 181
68
115
04 415
14 858

160 141
11 611 507
54 415 141

188 181
5 687 011
7 061 061

Annual report

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
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المصرف التجاري السوري

رواتب ومناف وعالوات الموظفين
مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي
تعويضات تنقالت
تعويض نهاية الخدمة للموظفين
كسوة المستخدمين
نفقات طبية
تدريـب الموظفيـن
مياومات سفر
مبالغ مخصصة للمشاري االجتماعية
المجمــوع

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
1 106 485
111 057
615
05 111
11 151
016 111
41 411
6 111
71 410
1 501 100

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
0 818 651
101 151
415
01 071
08 057
015 171
11 751
1 677
60 511
1 160 111

2016

-45نفقـات الموظفيـن  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

1106
أرقام السنة ألف ليرة سورية
01 611
458 167
071 865

1105
أرقام المقارنة ألف ليرة سورية
1 160
181 811
011 141

اصالا وصيانة األها والمفروشات
اصالا وصيانة اآلالت واألدوات
نفقات وساال النقل
محروقات وساال النقل
رسوم وغرفة التجارة

18 467
551 511
6 610
11 016
-

14 110
411 611
6 418
11 160
171

نفقات مفوضية الحكومة
رسوم مختلفة
رسوم االشترا في االتحادات المصرفية
بريد وبرق وهاتف
نفقات ضيافة واستقبال
طواب
نفقات تنظيفات
نفقات قضااية
نفقات مختلفة
مؤونة الديون المشكو فيها
ضرااب ورسوم مالية
غرامات مفوضية احلكومة
نفقات سنين سابقة
خسارة المناطق الحرة
المجمــوع

11 111
7 744
015
11 061
787
71 111
48 110
0 148
04 158
51 111 118
1 818
511

11 111
5 174
015
81 161
0 615
0 511
18 880
5 157
06 710
01 416 511
1 141
181

0 417 505
11 187
56 141 156

011 641
11 161
01 756 461

مصاريف إعالن وتسويق
ايجارات تحت عقود ايجار تشييلية
مصاريف قرطاسية وادارية مختلفة
أخر ( تذكر بالتفصيل )
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-46مصاريف تشييلية أخر  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

commercial bank of Syria

المصرف التجاري السوري
-51إدارة المخاطــر:
-مخاطــر الســـيولة :

أوال – يلخص الجدول أدناه توزي المطلوب ( غير مخصومة ) علو أسواس ال فتورة المتبقيوة السوتحقاق التعاقودي بتواريخ البيانوات
التالية :
أرقام السنة 1106
املطلوبــات

أقل من  8أايم

بني8أايم وشهر

بني 1-0أشهر

 6-1أشهر

 1-6أشهر

أكثر من سنة

051 405 710

اجملموع
051 405 710

مصرف سورية املركزي
املصارف احمللية

10 001 650

10 001 650

املديرية العامة والفروع

7 111 116 710

جمموع الودائـع

071 606 018

045 478 564

058 817 401

051 807 848

011 067 184

078 811 801

111 717 851

-ودائع حتت الطلب

014 675 116

78 516 401

78 516 401

78 516 401

78 516 401

014 675 116

511 176 018

-ودائع ألجـل

06 016 751

51 070 164

71 511 801

67 500 148

15 861 484

61 745 147

105 116 618

-ودائع التوفري

01 411 140

7 811 080

7 811 080

7 811 080

7 811 080

01 411 141

51 110 115

احلساابت اجملمدة

41 401 108

التأمينات املقبوضة

111 541 844

-

-

-

-

-

القيم برسم الدفع

4 116 116

7 111 116 710

41 401 108
111 541 844
4 116 116

ألجل قصري
دائنون خمتلفون

081 855 117

081 855 117

األموال املقرتضة

4 776 811

4 776 811

مؤوانت متنوعة

6 811 688

6 811 688

احلساابت االنتقالية

6 114 106

جمموع املطلوابت

8 705 471 411

045 478 564

058 817 401

051 807 848

011 067 184

078 811 801

1 474 660 041

8 656 170 818

11 161 171

154 481 610

161 510 011

015 108 111

111 871 558

1 811 818 655

جمموع املوجودات

6 114 106

حسب استحقاقاهتا

اثلثا -بنــود خــارج امليزانيــة :
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أرقام السنة 1106

لغايــة س ــنة

االعتمادات والقبوالت

151 161 117

السقوف غري املستعملة

181 858

مـن سنـة لغايـة  5سـنوات
18 114 116
-

اجملمـ ــوع
178 174 111
181 858

الكفـ ــاالت

411 610 811

1 111 560

415 654 171

اجملمـ ــوع

784 171 874

11 117 557

805 100 410

commercial bank of Syria

المصرف التجاري السوري
ارقوووووووام المقارنوووووووة
1105
المطلوبــات
مصووووورف سوووووورية
المركزي
المصارف المحلية
المديريووووووة العامووووووة
والفروع
الودااـــ
وداا تحت الطلب
وداا ألجـل
وداا التوفير
الحسابات المجمدة
التأمينوووووووووووووووووووووووووووات
المقبوضة
القووويم برسوووم الووودف
ألجل قصير
داانون مختلفون
األموال المقترضة
مؤونات متنوعة
الحسابات االنتقالية
المجمـــوع
مجمووووووووووووووووووووووووووووووووع
الموجووودات حسووب
استحقاقاتها

أقل من  8أيام

بين  8أيام وشهر

بين 1-0أشهر

 6-1أشهر

 1-6أشهر

أكهر من سنة

المجموع

018 115 401

018 115 401

04 818 111
5 515 865 118

04 818 111
5 515 865 118

011 111 801
80 476 718
6 045 404
1 611 147
11 678 654
041 415 811

718
011
60 017 511
40 411 111
7 111 101

000 810 664

008 018 717

81 117 017

011 068 711

661 741 811

711

60 017 511
41 580 856
7 111 101

60 017 511
41 718 811
7 111 101

60 017 511
05 617 181
7 111 101

80 476 718
01 188 165
1 611 146

-

-

-

-

-

417 181 111
075 665 451
48 104 711
11 678 654
041 415 811

1 784 048

1 784 048

011 515 710
1 017 811
7 110 601
8 476 610
6 161 554 141

711

000 810 664

008 018 717

81 117 017

011 068 711

011 515 710
1 017 811
7 110 601
8 476 610
6 517 411 157

177

061 011 761

001 664 188

55 104 111

114 510 111

6 888 161 801

6 111 511 151

718
011
558
075

هالها -بنــود خــارج الميزانيــة :
أرقام المقارنة 1105
االعتمادات والقبوالت
السقوف غير المستعملة
الكفــــاالت
المجمــــوع

ليايــة ســـنة
161 140 181
141 811
147 746 760
711 111 840

مـن سنـة ليايـة  5سـنوات
-

المجمــــوع
161 140 181
141 811
147 746 760
711 111 840

-54كفــاية رأس المـــال :
تم تطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /151/م ن /ب  4تاريخ  1117/0/14وتعديالته الخاص باحتسواب نسوبة كفايوة رأس
المال للمصرف التجاري السوري فقط وفق الجدول التالي :
اســم الحســـاب
أ-األموال الخاصة الصافية
ب-الموجودات المهقلة
ج-حسابات خارج الميزانية المهقلة
د-مخاطر السوق لمراكز القط اإلجمالي
ه -المخاطر التشييلية
نسبة الكفاءة أ(/ب  +ج +د +ه )%

حسابات األرباا والخساار

44

1106
أرقـــام الســـنة

1105
أرقـــام المقارنـــة

111 115 117
818 011 618
068 681 108
014 618 681
10 101 410
% 15.71

185 158 170
577 878 141
041 718 418
114 705 474
11 441 541
% 11.51

commercial bank of Syria

المصرف التجاري السوري

وبن ا لة أحكاف ال واني النافذ ف د ت اقتطاع الماؤن واالحتيا ياال النظامياة ما األربااح المشاار ليهاا بحيا أصبا ح
رصاايد األرباااح ال ااافية مبلغ اا ً قاادره/ 3 608 413/ألااف لياار س ا ورية فااي اااف  /3006/م اباال / 4 328 303/ألااف لياار
سوري ة في اف  3002أي باياد قدرها/ 641 430/ألف لير سورية وف ا لما يل ي:
البيــــــــــــان

ل.س

46 114 141 811.41
450 160 571.11
511 176 611.11
0 614 666 108.11
41 011 160 161.74
41 715 850 111.74
1 618 411 576.75

األرباا غير الصافيـــة
اقتطــــ منهـــــا:
احتياطـي قانوني بنسبة %01
احتياطـي خـاص بنسبة %01
مؤونـة ضريبـة الدخـل
أرباا مدورة غير محققة (ربح تقويمي)

2016

في و ما سبق اإلشار ليه تبي أن األرب اح اإلرمالية للم رف لعاف  3006بلغت  / 46 334 344/ألف لير سورية
دور اف 3002أي بن ص قدره / 38 088 210/ألف لير سورية
م اب ل  / 44 233 134/ألف لير س ورية

األربوووواا الصافيووووـة (حصووووة الدولووووة موووون
األربـاا )

في حساب الفااض المتاا للتنميـة

قدر الفا ض المتاح للتنمية في الخط ة المالية للم رف

دور

اف  3006بعد تن ايل الم در صرفه لة المشاري ع

االست مارية بمبلغ / 01 420 334/ألف لير سورية  .وفي و النتا ج المنوه نها في حسا اب األربااح والخسا ا ر
فإن م دار الفا ض المتاح للتنمية المتح ق فعليا ً لعااف  3006بعاد تنايال الم اروف لاة المشااريع االسا ت مارية بلاغ480/
األرقاف الم در المشار ليها و ل وف اا لماا
/4 336ألف لير س ورية بن ص قدره  /02 404 226/ألف لير س ورية
يل ي:
البيـــــان

الفااـض الفعلــي

الفااـض المقــدر

 3 208 496 572.75فااض الموازنـة
08 115 581 111.11
 0 096 387 563.67فااض السيولـة
5 180 118 111.11
المجمـوع
11 476 887 111.11
4 700 880 000.06
() -المصروف عل المشاريعاالستهمارية
1 715 551 111.11
324 098 290.00
01 750 117 111.11
4 332 780 409.06
ويت تحويل الفا ض لة و ار المالي ة /صندوق الدي الع اف خةا العاف لة دفعال حس السيولة المتوفر .

بعد أن ت يض اح النتاا ج الح ي ياة لفعالياال الادور الماليا ة  3006ما خاةا التحليال الماورا لحساابال المياانياة العاماة
م ارنة مع ما كانت في اف . 3002
ت قرار البياناال المالياة الموحاد ما قبال مجلاس دار الم ارف فاي رلساته بتااري  3004/6/8بمورا قارار مجلاس
اإلدار رق  / 368ف  3004 /ب ور مبد ية حي تت الم ادقة ليها نها يا ً م قبل الجها المركاي للرقابة المالية.
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الميزانيةالموحدة للمصرف التجاري السوري والسوري اللبناني والمناطق الحرة في10/01/1106
أرقام المقارنة ليرة سورية
أرقام السنة ليرة سورية
الموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات
في10/01/1105
في10/01/1106
410,865,861,282.00
نقد وأرصدة لد بنو مركزية
248,863,774,732.19
617,721,066,236.02
أرصدة لد مصارف ومؤسسات مصرفية
439,555,414,623.75
103,611,854,744.60
ايداعات لد مصارف ومؤسسات مصرفية
74,621,813,312.64
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل
مالية
أدوات
مشتقات
362,497,010,854.02
تسهيالت ااتمانية مباشرة (بالصافي)
364,294,308,051.77
قروض وسلف لبنو
موجودات مالية متوفرة للبي
استهمارات مالية محتفظ بها حت تاريخ
71,028,801,888.47
69,936,414,365.20
االستحقاق
موجودات مالية مرهونة
1,861,240,958.26
حليفة
استهمارات في شركات
1,240,449,443.48
استهمارات في شركات تابعةوحليفة
(في البيانات الماليةغير الموحدة)
استهمارات عقارية
1,876,015,898.16
موجودات هابتة
1,699,729,728.44
شهرة
39,272,595.52
موجودات غير ملموسة
8,065,537.29
موجودات ضريبيةمؤجلة
321,568,840,482.49
موجــــــــــــودات أخر
202,864,280,438.23
وديعة مجمدة لد مصرف سورية المركزي
1,891,069,964,939.54
مجمــــــــــــــوع الموجــــــــــــــــــــودات
1,403,084,250,232.99

2016
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79,302,526,603.23
133,305,647,678.63
673,948,254,940.88
941,368,266,678.38
287,908,760,912.70
429,805,854,367.82
53,173,270,240.58
54,842,198,573.40
5,286,841,732.84
5,306,922,546.46
2,232,562,203.98
1,843,636,422.98
26,144,154,919.64
9,872,299,313.30
1,127,996,371,553.85 1,576,344,825,580.97

70,517,430,000.00
98,911,700.00
20,954,111,360.67
20,407,819,310.51
5,480,164,412.41
878,895,797.98
-

70,336,650,000.00
64,563,500.00
20,501,199,804.29
19,956,757,738.51
5,099,489,931.48
878,895,797.98
-

-

-

-

-

3,619,144,412.11

4,258,200,442.14

153,285,621,464.74
192,062,162,364.89
274,381,378,679.14
314,018,639,358.57
706,500,000.00
706,500,000.00
275,087,878,679.14
314,725,139,358.57
1,403,084,250,232.99 1,891,069,964,939.54
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المطلوبــــــــــــات وحقوق الملكــــــــــــــــــية:
المطلوبــــــــــــــــــــــات
وداا وبنو ومؤسسات مصرفية
وداا عمالء
تأمينات نقدية
مشتقات أدوات مالية
أموال مقترضة
سندات دين
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبـــــــــــــــــــــات أخر
مجمــــــــــــــــــوع المطلوبــــــــــــــــــــــات
حقـــــــــــــــــــــــوق الملكــــــــــــــــــــــــية
حقـــــــــــــوق مساهمي المصـــــــــــــــــرف
رأس المال المكتتب به
عالوة(/خصم)اإلصدار
(أسهم الخزينة)
الهبـــــــــــــــــــــات
االحتياطي القانوني
احتياطي خاص
احتياطيات أخر
احتياطي عام لمخاطر التمويل
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
التيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة
للبي
حصة حقوق المساهمين من السندات والقروض القابلة
للتحويل ألسهم
الربح (الخسارة)للفترة بعد الضرااب (في البيانات المرحلية
فقط)
أرباا مدورة محققة(خساار متراكمة)
أرباا مدورة غير محققة(خساار متراكمة)
مجموع حقوق الملكية  -مساهمي المصرف
حقوق األقلية
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2016

2015

2016

المصرف التجاري السوري
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الفوااـــــــــــد الداانـــــــــــــــة
الفوااـــــــــــد المدينــــــــــــــة
صافــــي الدخـــل من الفااــــدة
العمــــوالت والرسـوم الداانـة
العمــــوالت والرسـوم المدينـة
صافي الدخل من العموالت والرسوم
صافي الدخل من الفوااد والعموالت والرسوم
أرباا (خساار)تشييليةناتجة عن تقييم العمالت
األجنبية
أرباا (خساار)تقييم مركز القط البنيوي
أرباا (خساار)موجودات مالية للمتاجرة
أرباا (خساار)موجودات مالية محددة لتقاس بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل
أرباا (خساار) موجودات مالية متوفرة للبي
ايرادات تشييلية أخر
اجمالي الدخل التشييلي
نفقات الموظفين
استهالكات الموجودات الهابتة الملموسة
اطفاءات الموجودات غير الملموسة
خساار تدني التسهيالت اإلاتمانية المباشرة
خساار تدني استهمارات مالية محتفظ بها
حت تاريخ األستحقاق
مخصصات متنوعة
مصاريف تشييلية أخر
اجمالي المصروفات التشييلية
الربح (الخسارة) من التشييل
حصة المصرف من أرباا (خساار) شركات حليفة
أرباا موزعة من شركات تابعة وحليفة
(في البيانات الماليةغير الموحدة فقط)
الربح (الخسارة)قبل الضريبة
الربــــــــح (الخسارة) للسنـة
ضريبة الدخل
االحتياطي القانوني
االحتياطي الخاص
احتياطي عام لمخاطرالتمويل
الخسارة المدورة غير المحققة(خسارة تقويمية)
حصة الدولة من األرباا
المجمـــــــــــــوع العــــــــــــــــــــام

31/12/2016
10,869,281,809.28
)(14,291,175,847.07
)(3,421,894,037.79
9,088,598,120.69
)(12,871,432.42
9,075,726,688.27
5,653,832,650.48

10/01/1105
11,971,165,537.59
)(10,358,331,393.44
1,612,834,144.15
4,517,317,096.55
)(10,319,182.35
4,506,997,914.20
6,119,832,058.35

5,850,664,770.77

10,932,515,026.78

40,129,061,960.74
54,488,978,479.19
106,122,537,861.18
)(2,732,274,570.24
)(203,513,411.27
)(56,852,405,980.18
)(59,788,193,961.69
46,334,343,899.49
-

67,116,575,674.53
7,167,580,297.99
91,336,503,057.65
)(2,441,567,480.08
)(243,503,649.05
)(14,128,510,565.30
)(16,813,581,694.43
74,522,921,363.22
-

1,694,666,218.00
451,061,572.00
451,061,572.00
40,129,061,960.74
3,608,492,576.75
46,334,343,899.49

2,083,591,999.00
532,276,623.00
532,276,623.00
67,116,563,138.14
4,258,212,980.08
74,522,921,363.22

بيان التد فقات النقدية الموحدة للمصرف التجاري السوري والمصرف السوري اللبناني والمناطق الحرة عن الفترة المنتهية فوي :
10/01/1106الختامية
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بيان الدخل الموحد للمصرف التجاري السوري والسوري اللبنانيوالمناطق الحرة للسنةالمنتهية في31/12/2016
أرقام المقارنة ليرة سورية
أرقام السنة ليرة سورية

2016
2016

المصرف التجاري السوري

commercial bank of Syria

المصرف التجاري السوري
البيـــــــــــان
أـ التدفقات النقدية من النشاطات التشييلية
صافي النتيجة قبل الضريبة :
التعديالت عل صافي النتيجة قبول الضوريبة لمطابقتهوا مو
النقد النات من ( المستعمل في النشاطات التشييلية ) :
يضاف :
ـ صافي المؤونات عل الديون
ـ استهالكات ومؤونات تدني قيمة الموجودات الهابتة
ـو فروقووات تقيوويم سوولبية لالسووتهمارات الماليووة المحووتفظ بهووا
للمتاجرة
ـ مؤونة تدني قيمة االستهمارات المالية
ـوووو مؤونووووة توووودني األسووووهم والمسوووواهمات فووووي المصووووارف
والمؤسسات المالية
ـ مؤونة تدني في حسابات مصارف متنازع عليها
ـ صافي موؤنات عل حسابات خارج الميزانية
ـ مؤونات مختلفة
ـ خساار رأسمالية
ـ فوااد محققة غير مستحقة الدف
ـ نفقات مستحقة غير مدفوعة
صافي النتيجة قبل الضريبة بعد االضافة:
ينزل
ـ فروقات تقيويم ايجابيوة االسوتهمارات الماليوة المحوتفظ بهوا
للمتاجرة
ـ أرباا رأسمالية
ـ فوااد وعموالت محققة غير مستحقة القبض
المجموع ينقل لما بعده
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2016/12/31

2015/12/31

الفرق

46,377,983

74,543,284

)(28,165,301
0

1,014,898

900,044

1,014,898
47,392,881
529,511

900,044
75,443,328
548,343

529,511
46,863,370

548,343
74,894,985

114,854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114,854
)(28,050,447
18,832
0
0
18,832
)(28,031,615

commercial bank of Syria

8,518,893,611

5,891,327,762

36,245,721

70,494,475

34,248,754

362,923,305
53,605,624

364,571,662
26,404,220

0
1,648,357
)(27,201,404
0

12,403,417
8,265,600,441

13,958,524
5,729,541,808

)(2,627,565,849
0

ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب المديرية والفروع
941,414,599
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب الوداا
235,005,735
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب التأمينات المقبوضة
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حسواب القويم برسوم الودف ألجول 4,206,308
قصير
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب الداانون المختلفون
190,691,540
ـ و الزيووادة  ( /الوونقص ) فووي حسوواب عمليووات عل و أدوات 0
مالية
ـ الزيادة  ( /النقص ) في حساب إيرادات أخور مقبوضوة 961,144
مقدما
ـ تعويض نهاية الخدمة المدفوع
ـ حسابات أخر داانة
700,671,459
ـووووووو صوووووووافي األمووووووووال الناتجوووووووة ( المسوووووووتعملة ) فوووووووي
النشاطات التشييلية قبل الضريبة
1,694,666
ـ الضريبة المدفوعة
698,976,793
ـووو صوووافي األمووووال الناتجوووة ( المسوووتعملة) فوووي النشووواطات
التشييلية بعد الضريبة ( مجموع أ )
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)(28,031,615
0
0

1,555,107
2,536,058,633

673,979,937
151,344,555
2,784,147

267,434,662
83,661,180
1,422,161

133,843,754

56,847,786

0
807,746

0
153,398

400,440,289

0
0
300,231,170

2,083,592
398,356,697

388,926
300,620,096
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المجموع نقل مما قبله
التييرات في الموجودات والمطاليب
ـو ( الزيووادة )  /الوونقص فووي سووندات علو الدولووة وأذونووات
خزينة للمتاجرة وشهادات إيداع مشتراة للمتاجرة
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب المديرية العامة والفروع
في سورية والخارج
ـووو ( الزيوووادة )  /الووونقص فوووي حسووواب السوووحوبات ووهوووااق
الشحن المشراة
ـ ( الزيادة )  /الونقص فوي تأمينوات االعتموادات المسوتندية
والحسابات المجمدة وعمليات قيد التصفية
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب أدوات مالية للمتاجرة
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب التسهيالت االاتمانية
ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب المدنيون المختلفون
ـووو ( الزيوووادة )  /الووونقص فوووي دفعوووات مقدموووة علووو أربووواا
المصووارف العامووة لصووالح صووندوق الوودين العووام ( فووااض
الموازنة)
ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات المختلفة

31/12/2016
46,863,370

2015/12/31
74,894,985

2016

المصرف التجاري السوري

المصرف التجاري السوري

ب ـ التدفقات النقدية من النشاطات االستهمارية
ـ و ( الزيووا دة )  /الوونقص فووي الحسووابات لووـد مصوورف سوريووـة 10,806,775
المركـزي ( باستهناء الحسابات الجارية واالحتياطي االلزامي
النقدي عل الوداا )

7,052,335

)(3,754,440

ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب سندات عل الدولة وأذونوـات 70,989,202
خزينووووـة ( باسووووتهناء السووووندات العامووووة وأذونووووات الخزينووووة
للمتاجرة )
ـووو ( الزيوووادة )  /الووونقص فوووي حسوووابات المصوووارف ( باسوووتهناء 103,611,855
الحسوابات الجاريوة وشوهادات االيووداع المشوتراة مون المصووارف
للمتاجرة )

69,896,814

)(1,092,388

74,621,813

)(28,990,042

ـ ( الزيادة )  /النقص في حساب سندات علو الدولوة وأذونوات
خزينووووة ( باسووووتهناء السووووندات العامووووة وأذونووووات الخزينووووة
للمتاجرة )
ـ ( الزيادة )  /النقص في فروقات التقييم

0

0

ـ ( الزيادة )  /النقص فوي األسوهم والمسواهمات فوي المصوارف 5,654,741
والمؤسسات المالية
39,272
ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات الهابتة غير المادية
ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات الهابتة المادية

1,666,951

5,033,949

)(620,792

8,065

)(31,207

1,525,010

)(141,941

ـ ( الزيادة )  /النقص في الموجودات الهابتة المالية

0

ـ ( الزيادة )  /النقص في فروقات التقييم

0

ـ ( الزيادة )  /النقص في القيم العينية المعدة للبي

0

ـ ( الزيادة )  /النقص فوي فوي األربواا أو ( الخسواار ) الناتجوة
عوون التييوور فووي القيمووة العادلووة لالسووتهمارات فووي أدوات ماليووة
متوفرة للبي
ـ حسابات أخر

0

0

ـ أنصبة األرباا النقدية المقبوضة

0

صووووووووووووافي األموووووووووووووال النا تجووووووووووووة ( المسووووووووووووتعملة )فووووووووووووي )(158,137,986) (192,768,796
النشاطات االستهمارية ( مجموع ب )
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)(34,630,810
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البيان

2016/12/31

2015/12/31

الفرق

2016

commercial bank of Syria

بيان التدفقات النقدية الموحدة للمصورف التجواري السووري والمصورف السووري اللبنواني والمنواطق الحورة عون الفتورة المنتهيوة فوي :
10/01/1106الختامية
البيان
 2015/12/31الفرق
2016/12/31
936,481,779
578,751,555
حسوواب النقوود وشووبه النقوود والحسووابات الجاريووة لوود
132,388,026
78,679,506
المصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارف فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
نهاية الفترة السابقة *
304,021,704
804,093,753
مجموع
500,072,049

56

Annual report

بيان التدفقات النقدية الموحدة للمصرف التجاري السوري والمصرف السوري اللبناني والمناطق الحرة عون الفتورة المنتهيوة فوي :
10/01/1106الختامية
الفرق
2015/12/31
2016/12/31
ج ـ التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية :
)(12,926,528
ـ الزيوادة  ( /الونقص ) فوي حسواب االحتيواطي 45,055,568
32,129,040
االلزاموووووووووووووووووووووووووووووووووووووي النقووووووووووووووووووووووووووووووووووووودي
عل الوداا
0
0
وب
و
المكتت
واط
و
األقس
وي
و
ف
)
ونقص
و
ال
(
ـ و الزيووادة /
0
بها غير المسددة
0
ـوو الزيووادة  ( /الوونقص ) فووي حسوواب مصوورف 50,065,378
50,065,378
سورية المركزي
294,604
917,623
المصوارف
حسوابات
في
)
النقص
ـ الزيادة ( /
623,019
( باستهناء ) الحسابات الجارية )
0
ـو الزيووادة  ( /الوونقص ) فوي حسووابات شووهادات
االيداع
1,668,928
4,776,820
المقترضة
األموال
في
)
النقص
(
/
الزيادة
ـ
3,107,892
)(15,630,415
579,093
ـ الزيادة  ( /النقص ) في فروقات تقييم
16,209,508
0
ـ و الزيووادة  ( /الوونقص ) فووي األموووال الخاصووة 0
0
المساندة
1,662,205
ـووووو الزيوووووادة  ( /الووووونقص ) فوووووي رأس الموووووال 121,935,209
120,273,004
ماالحتياطيات والعالوات
0
ـ أنصبة األرباا النقدية المدفوعة
)(368,845
7,150,559
ـ حسابات أخر
7,519,404
)(2,431,586
5,583,541
8,015,127
65,764,055
151,933,101
86,169,046
38,032,418
297,885,756
ـوو صووافي األموووال الناتجووة ( المسووتعملة) فووي
259,853,338
النشاطات التمويلية ( مجموع ج )
304,021,704
804,093,753
ـ صافي األموال الناتجة من ( المستعملة) فوي
500,072,049
كافة النشاطات د=( مجموع أ  +ب  +ج )

2016

المصرف التجاري السوري
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المصرف التجاري السوري

دليل الحوكمة هو مجموعة من العالقات بين مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها وأصحاب المصالح .يهدف دليل الحوكموة بشوكل عوام
إلو تحديوود األهووداف الخاصووة بالمصوورف واليووة تحقيووق هووذه األهووداف ،إضووافة للوسوواال المتبعووة فووي ذلو  ،ومراقبووة خطوووات تحقيووق
األهداف ،بالتالي الحوكمة الجيدة هي الحوكمة التي تحقق التكامل واالنسجام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتحقيق استيالل
موارد المصرف بالشكل األمهل.
وفي دليل الحوكمة يرد العديد من المهام والمسؤوليات والجهات الموكلة بهوا ،كوبعض صوالحيات المودير العوام للمصورف ومجلوس
اإلدارة و دور رايس ال مجلوس ،وكيفيوة اعوداد االجتماعوات ،واصوول التعيوين و االحوالل ،دراسوة التقوارير الوواردة للمجلوس واتخواذ
القرارات الالزمة بشأنها ،التخطيط أنظموة الضوبط والرقابوة ،ميهواق اخالقيوات العمول ،اللجوان المنبهقوة عون مجلوس اإلدارة ،واحكوام
عامة لعمل المصرف.

2016

دليل الحوكمة في المصرف التجاري السوري

بناء عل قرار مجلس النقد و التسليف رقم /481/م ن/ب 4في عام  ,1111المتضمن الطلب من المصارف اعتماد دليل الحوكموة
ومن هم قام المصرف عام  1101باعتماد دليل الحوكمة الخاص به وقوام بتشوكيل لجنوة الحوكموة هوم أعواد تشوكيلها مون جديود عوام
 1101و في نهاية عام  1106كانت عل الشكل اآلتي:
الدكتور عبد الرحمن مرعي

رايسا للجنة

الدكتور غسان فلوا

عضوا

الدكتور الياس حداد

عضوا

السيد شاهر شموط

عضوا

السيدة لينا رمضان

عضوا

السيدة هيفاء حيدر

مقرر (من مديرية المخاطر)

ومن أبرز مهامها:
 -1اإلشراف عل إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديهه عند الضرورة.
 -2التنسيق م لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام الكامل بالدليل.
 -3تزويد مجلس اإلدارة سنويا عل األقل بالتقارير والتوصيات بناء عل النتاا التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة.

لجنة المخاطر
تقوم اللجنة وض سياسة المخاطر بماينسجم م قدرة المصرف ومد قبوله لتحمل المخاطر ،ومراجعة أداء اإلدارة العليا فيإدارة
مخاطراالاتمان والسوق والسيولة والتشييل وعدم اإللتزام والسمعة وغيرها ،تتألف اللجنة من األعضاء التاليوة أسوماؤهم كموا هوي

 -0الدكتور عبد الرحمن مرعي

رايسا

 -1الدكتور الياس حداد

عضوا

 -1الدكتور غسان فلوا
 -4السيد حيدر االشقر
ومن مهامها:

عضوا
عضوا وأمين السر للجنة

 -1تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة  .التأكد من
تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات.

 -2ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر ،وضمان استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي
ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.
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 -3مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر و وضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

 -5ترفع اللجنة تقارير دورية إلىمجلس اإلدارة وتقدم إحصائيات بخصوص المخاطر التي يتعرض لهاالمصرف
والتغيرات والتطورات التي تط أر على إدارة المخاطر.

 -6مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تط أر عليها.

 -7مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل.والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر
السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها.

تعقد اللجنة اجتماعات دورية معع إدارة المخعاطر لمناقشعة وتقيعيم المخعاطر التعي يتععرض لهعا المصعرف وكفايعة طعرق معع

2016

 -4مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها ،وأنشطة إدارة المخاطر.

الجتها وتقديم التوصيات بشأنها .

لجنة التدقيق الداخلي
مراجعة التقارير المالية ونظم الضبط والرقابة ونطاق ونتاا ومد كفاية التدقيق الداخلي والخارجي ومراجعة القضايا المحاسبية
ذات االهر الجوهري عل البيانات المالية ،وتتألف هذه اللجنة المشكلة في المصرف التجاري السوري من:
-0
-1
-1
-4
-5



السيد شاهر شموط
الدكتور الياس حداد
الدكتور غسان فلوا
السيد حسام منصور
السيد عبد الوهاب نصار

رايسا للجنة
عضوا
عضوا
عضوا
مقرر (من داارة التدقيق الداخلي)

ومن مهامها:
 -1مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،والتوصية بشأنه لمجلس اإلدارة ،ومتابعة
القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية.

 -2تقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية ،وتشتمل مسؤولية اللجنة ،من بين أمور أخرى ،على:
أ -تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد من االلتزام بالتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات ذات
العالقة.

ت -مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قدتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
ث -مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي.

ج -التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.

والعديد من النقاط األخرى التي نص عليها دليل الحوكمة المعتمد.

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز
تهتم هذه اللجنة بمراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديود واسوتبدال أعضواء مجلوس اإلدارة والورايس التنفيوذي ،وكوذل تقيويم فعاليوة
مجلس اإلدارة ككول وفعاليوة كول عضوو مون أعضواء مجلوس اإلدارة بشوكل مسوتقل ،وتقيويم أداء الموديرين التنفيوذيين وكوذل ضومان
شوفافية سياسوات رواتووب ومكافوآت وتعويضووات أعضواء مجلووس اإلدارة والموديرين التنفيوذيين وضوومان انسوجام هوذه السياسوات مو
أهداف المصرف ،وبما ال يتعارض م أحكام القانون رقم /1/لعام  1115و القوانين و األنظمة النافذة.
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تتألف هذه اللجنة من:
 -0الدكتور عبد الرحمن مرعي
 -1الدكتور غسان فلوا
 -1الدكتور الياس حداد
 -4السيد شاهر شموط
 -5السيد حسام منصور
 -6اآلنسة ند دريعي
ومن مهامها:

رايسا للجنة
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
مقررا-من مديرية الشؤون اإلدارية

 -1وضع معايير وشروط (الحداألدنى) للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب.
 -2وضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل.

 -3اقتعع ار سياسععات واضععحة للمكافعع ت والتعويضععات والرواتععب وأي منععافع أخععرى ألعضععاء مجلععس اإلدارة والمععديرين
التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم يصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة وتراجع سنوياًمن قبل اللجنة.

 -4االجتمععا مععع مععدير المعوارد البشععرية مععرة علععى األقععل خععالل العععام للتأكععد مععن وجععود وكفايععة وعدالععة ووضععو آليععة
التعيععين والتقيعععيم للععععاملين وسياسعععة مععن المكافععع ت والرواتعععب وسياسعععة التععدريب والتأهيعععل المسعععتمر بمعععا يضعععمن

استقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في المصعرف واالحتفعا بهعم وبمعا ال يتععارض معع أحكعام القعانون رقعم  2لععام

 2002و القوانين و األنظمة النافذة.

55

commercial bank of Syria

المصرف التجاري السوري

فروع ومكاتب وكو المصرف التجاري السوري -النداء اآللي سورية +161
فروع دمشق(النداء اآللي )100

اإل ارا ال مق

ال نوا
ساحة يوسف العظمة

ه تف الم ير

الفرع رو 0

شارع معاوية
المديرة :ريما الميربي

1118718

الفرع رو 6

شارع النصر
المديرة:سهير الحلبي

1111818

الفرع رو 3

ساحة الحريقة
المديرة :هناء الخطيب

1106101

الفرع رو 4

شارع معاوية -الحريقة
المدير :عماد ابراهيم

1114685

الفرع رو 5

شارع سعد هللا الجابري
المديرة :سامية انس

1115611

الفرع رو 2

ساحة يوسف العظمة
المدير :عبد الرحمن الرفاعي

1104111

الفرع رو 7

شارع 11أيار
المدير امل سراقبي

1108111

الفرع رو 8

شارع بور سعيد
المديرة غادة حداد

1111016

الفرع رو 9

شارع القوتلي
المدير :اياد بشير

1141111

الفرع رو 00

برج الروس
المدير :ظافر قسيس
شارع عهمان بن عفان
المديرة :جهاد بيطار
الجسر األبيض -العفيف
المديرة :وفاء سعادة

الفرع رو 03

مزة جبل
المدير :يحي رمضان

الفرع رو 04

شارع الهورة
المديرة :نجو النقري

الفرع رو 00
الفرع رو 06
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5411816
1017855
1111156
6601645

1101851

المقس
1108811
1108810
1111480
1115871
1115870
1455768
1141041
1111456
1101445
1101555
1101556
1101557
1100111
1100551
1104811
1101110
1101111
1101111
1115011
1115011
1115010
1104651
1108111
1108114
1101777
1100511
1118011
1116450
1106040
5411815
5411817
1016111
1018165
1141101
1111661
1141551
6605186
6661186
6605187
1101850
1101851
1101510

الف س
1106175
1118514

111

1111517

1110

1108511

104

ص.ب

النري اإلل ترون
cbos@mail.sy

dam1.cbs@mail.sy
dam2.cbs@mail.sy

1105147

081

1100554

146

1106011

0

dam5.cbs@mail.sy

1117054

1655

dam6.cbs@mail.sy

dam3.cbs@mail.sy

dam4.cbs@mail.sy

1108118

1071

1101158

0078

1118011

5171

5411115
1011711

11140

dam10.cbs@mail.sy

6115

dam11.cbs@mail.sy

1111571

01180

dam12.cbs@mail.sy

6614016

06115

dam13.cbs@mail.sy

00171

dam14.cbs@mail.sy

1101851

dam7.cbs@mail.sy

dam8.cbs@mail.sy

dam9.cbs@mail.sy
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الفرع

العنوان

الفرع رو 05

شارع اليرمو
المدير :ياسر المصري
شارع الميسات
المديرة خالد صباغ

الفرع رو 07

شارع باب توما
المدير :ماهر الزعبي
حي الروضة شارع زهير ابن
أبي سلم
المديرة :معتز الصالح
الحجاز – دمشق – المدير تميم
قسيس
ساحة عرونوس
المديرة  :مل دكا
مساكن برزة خلف حاميش
المديرة  :فراس سليمان

5044151

المنطقق ال را

شارع عهمان بن عفان
المديرة :ند السعدي

1001610

فرع وم

شارع جمال عبد الناصر
المدير :ند مراد

5741101

فرع الت

مدخل التل -الشارع الرايسي
المدير :خالد الصباغ
حالي :فاتنة السيوفي
ريف دمشق
المدير :محمود بالل
منطقة السكن الحدي – شارع
أحمد شوقي عقار رقم 110
المديرة  :ريدا طربوش
ضاحية األسد – المجم
التجاري جانب المؤسسة
العسكرية
المدير :عيس الحموي

الفرع رو 02

فرع الروضق

فرع ال ج ز
فرع م ليق ملق
فرع نرزا

فرع الزن ان
فرع ير مطيق
فرع ض يق ا س ف
رست

فرع الزنيط ن
فرع المزا
فرع ج ي ا مرطوز
فرع جرم ن
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ساحة الحريقة – المدير
ريما ريحاوي
اوتستراد المزة بناء دار البع
المديرة :حنان العيس
جديدة عرطوز –منطقة السكن
األول جانب الفرن اآللي
المدير  :محمود بالل
جرمانا -ساحة الشهداء -بناء
عبيد – مطل عل ساحة
السيوف
المدير :رياض مطر

هاتف المدير
6101017
1757151
5405617
1107017

المقسم
6101010
6101011
1758181
1758184
5405716
5405714
1107114
1118110
1118111

1146511
1140161

5141011
7001401
7816401

الفاكس

ص.ب

البريد اإللكتروني

6101011

11171

dam15.cbs@mail.sy

1757171

00811

dam16.cbs@mail.sy

5405686

1140

dam17.cbs@mail.sy

1107111

1857

1156117
1140176
1140141
5044114
5044141
5044147
1017855

5741108
5741101
5141155
5141011
5141171
7001411
7001441
7817151

1140161

cbos@mail.sy

cbos@mail.sy
111

cbos@mail.sy

111

cbos@mail.sy

5044111

1011111

5518

damfzlcbs@mail.sy

5741111

560

damdomal.cbs@mail.
sy
cbos@mail.sy

111

5141001
111

cbos@mail.sy

7001411
7816401

111

cbos@mail.sy

5151165

5151011
5157160

5155511

111

cbos@mail.sy

1151448

1150518

1114111

111

cbos@mail.sy

6601141

6604175
6601011

111

cbos@mail.sy

6807188

111

cbos@mail.sy

5661101

111

cbos@mail.sy

6807855
5661105

5661100
5661101
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مكاتب دمشق
اسم المكتب
شـل

عنوان المكتب
مشروع دمر ـ مقر شركة شل

الفرع المشرف
الفرع  /6/دمشق

الهاتف
6085111

الفاكس
1105140

مكتب عربين

ساحة الشهيد باسل األسد – بناء البلدية

الفرع /1/دمشق

5111488

5111164

مكتب جمرايا

ضاحية الفردوس

الفرع /6/دمشق

1117047

1117114

مكتب خدمات فندق
ديدمان
الكسوة

ضمن حرم الفندق

الفرع /6/دمشق

1111111

1011670

الكسوة دوار مدخل البلدية

الفرع /5/دمشق

6105156

1106011

المنطقة الصناعية في
عدرا
مكتب عين الفيجة

داخل المنطقة الصناعية

فرع برزة

أو 5851056-7

5851058

ساحة عين الفيجة جانب مقسم الهاتف

الفرع /5/دمشق

1807678

1106011

مكتب يبرود

يبرود -المؤسسة االستهالكية

فرع دير عطية

7811105

مكتب المطار

مطار دمشق /البهو العام

 /07/دمشق

5411117

5411001

مكتب خدمات محافظة
دمشق
مكتب هياة االستهمار
السورية
مكتب مشروع دمر

مبن المحافظة

 /6/دمشق

4401018

4401018

ضمن مبن رااسة مجلس الوزراء

 /7/دمشق

4471101

4404171

سوق الشام المركزي

 /6/دمشق

مكتب النب

مدينة النب -شارع السرايا

فرع دير عطية

-1014570
1011111
-7145075

1010641
7145076

كو فروع دمشق
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اسـم الكوة

الفرع

العنوان

كوة يوسف العظمة
كوة جديدة يابوس
كوة جديدة يابوس
كوة عدرا
كوة جمار التنف
كوة هجرة التنف
كوة السيدة زينب
كوة الصالة الخارجية
كوةالقادمين هجرة ( الصالة الجديدة )
كوة الميادرين ( صالة جديدة )
كوة جمار المطار
كوة جمار عدرا
األرض السعيدة

الفرع /6/دمشق
مركز السيولة
مركز السيولة
فرع الضاحية
مركز السيولة
مركز السيولة
مركز السيولة
مركز السيولة
مركز السيولة
مركز السيولة
مركزالسيولة
فرع دوما
مركز السيولة

كوة العدل
كوة جمار دمشق

فرع دمشق/1/
فرع دوما

ساحة يوسف العظمة ()11150111
جديدة يابوس-الحدود اللبنانية ()1104111
مبن الجمار ()1104110
ضمن منطقة الحرة في عدرا ()5801551
الحدود السورية العراقية
الحدود السورية العراقية
جانب مقام السيدة زينب ()6471014
مطاردمشقالدولي ()1451154
مطاردمشقالدولي
مطاردمشقالدولي
مطاردمشقالدولي
أمانة جمار عدرا()1011750
طريق المطار الجسر الخامس – األرض السعيدة ( تفتح
صيفا)
شارع النصر – جانب القصر العدلي-قرب مرآب القضاة
مبن الجمار

كوة جمار ريف دمشق

فرع دوما

مبن الجمار
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فروع حلب(النداء اآللي ()110
ال نوا
شارع قسطل الحجارين
المدير :من اورفه لي

1105611

الفرع رقم1

شارع العظمة
المدير :رياض أبيض

1011114

الفرع رقم1

وراء الجام
المديرة :شذ عطار

1611551

الفرع رقم5

شارع قسطل الحجارين
المديرة :رميزة السباعي
شارع أوغاريت
المدير :إبراهيم مقداد

1004865

الفرع رقم7

شارع الزهراء
المدير :زياد زيتوني

4641815

الفرع رقم8

شارع قسطل الحجارين
المدير :رندة ملقي

1105515

المنطقة
الحرة

شارع قسطل الحجارين
المدير :من اورفلي

1105611

الفرع رقم0

الفرع رقم6

ه تف الم ير

1106110

المقس
1105611
1105616
1105111
1001108
1015740
1001017
1611051
1611050
1611051
1106411
1005547
1001158
1011784
4641810
4641811
464811
1105508
1105501
1110701
1105700
مكاتب حلب

الف س

ص.ب

النري اإلل ترون

1105611

1

alp1.cbs@mail.sy

1001816

887

alp2.cbs@mail.sy

441

1611057

6761

1106411

161

1011670

0401

4641814

alp3.cbs@mail.sy

alp5.cbs@mail.sy
alp6.cbs@mail.sy
alp7.cbs@mail.sy

1105514

1588

alp8.cbs@mail.sy

1105701

1

alpfz.cbs@mail.sy

اسم المكتب
جامعة حلب

منوا الم تب
حرم الجامعة

الفرع الملرف
الفرع  /1/حلب

اله تف
1616610

الف س
1616611

المسلمية

بناء المنطقة الحرة

الفرع /0/حلب

6511111

1105611

مكتب خدمة المواطن

شارع القصر البلدي

الفرع /0/حلب

1100111

1100811

كو فروع حلب
اسـ ال وا
كوة المسلمية
كوة إعزاز-السالمة
كوة المطار/عدد /1

59

الفرع
الفرع/0/حلب
الفرع/1/حلب
الفرع/1/حلب

ال نوا
ل رع المسيميق
إمزاز ()7850743
مط ر يب ()4602850
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فروع الالذقية (النداء اآللي ())140
ص.
ب

الفاكس

ال ةةةةةةةر
لقم0

020

740174

ال ةةةةةةةر
لقم2

818

744410

ال ةةةةةةةر
لقم0

040

741104

ال ةةةةةةةر
لقم 7
المفط ةةن
اليرة
فر جةلن

400
040
400

المقسم
740170
740170
208800
710108
710111
710440
741407
740410
740480
701214
701124

744200
821404

هاتف
المدير
740101
740111

العنوان

البريد اإللكتروني

د ان المال ل
شال
المدير :ضال استةريان

ltk1.cbs@mail.sy

744410

شال  8آذال
المدير :وميد كيل

ltk2.cbs@mail.sy

744000

شال ال ،حلل
المدير :أسالن صةية

ltk3.cbs@mail.sy

701408

740410
821400
821401

المةةةةةةةديرة  :كمةةةةةةةاي
قفاراوي
شال ال ،حلل
السيدة :اممد صةية
شال ال لعن بفاء
الت لي
المدير :هاجر شة،ل

744200
821402

cbos@mail.sy
ltkfzl.cbs@mail.sy
cbos@mail.sy

مكاتب الالذقية
منوا الم تب
مرفأ الالذقية
حرم الجامعة
حرم المنطقة الحرة
مبن اتحاد الفالحين ط أرضي
شارع الجمهورية
بيت ياشوط الحصنان

اس الم تب
مرفأ الذذويق
ج م ق تلري
منطقق ال را ن لذذويق
م تب ال فق
م تب الجمهوريق
م تب ني ي لوط

الفرع الملرف
الفرع  /4/الالذقية
الفرع  /4/الالذقية
الفرع  /1/الالذقية
الفرع /0/الالذقية
الفرع /0/الالذقية
جبلة

اله تف
456118
415516
116411
711515
111481-111480
866170

الف س
154011
400611
416411
711615
111481
866171

كو فروع الالذقية
اسـ ال وا
كوة المرفأ
كوة مطار الشهيد باسل األسد
كوة الديديمان
كوة المنطقة الحرة المرفأية

ال نوا
ر المرفأ ()354030
ميمي ()867095
فن ل ال ي يم ()468732
ر المنطقق ال را المر فأيق ()362403

الفرع
الفرع/4/الالذقية
الفرع/0/الالذقية
الفرع/1/الالذقية
الفرع  /1/الالذقية

فروع حمص (النداء اآللي )110
الفرع رو 0
الفرع رو 6

الفرع رو 3

الفرع رو 4

20

ص.ب

الف س

407

1010478

011

1478711

1478817
1478718
1481701

111

1475011

1475105
1464515
1464411

1467811

1480111

1481171
1481170
1477085

1480110

4745

المقس
-

ه تف الم ير

النري اإلل ترون

1010016

ال نوا
جامعة البع
المدير :عفاف الحسن

hom1.cbs@mail.sy

1485510

شارع الوليد
المدير :نوال بويدر

hom2.cbs@mail.sy

شارع العباس
المديرة :مجد حبوش

hom3.cbs@mail.sy

شارع القوتلي
المدير:هد العوض

hom4.cbs@mail.sy
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مكاتب حمص
عنوان المكتب
س ق م ر يو ن

اسم المكتب
مكتب مرمريتا
مكتب الحواش

الفرع المشرف
الفرع /4/مص

الهاتف
3376371

الفاكس
6600167

الفرع  /4/مص

3441377

6600167

الفرع /7/مص

3801211

3801210

الفرع  /6/مص

3721731

3721731

6420460

6410676
6433017

ج نب المخفر و

ال واش الطريق ال
الني يق
س ق ت مر  -مق ن المت ف

مكتب تدمر
الحسياء
مكتب السوري اللبناني

الم ينق الصن ميق ن سي  -المنطقق
اإل اريق
نن فرع  /4/مص

الفرع  /4/مص

مكتب الجمار

مص – الم طق

الفرع  /7/مص

6076136

مكتب مخرم الفوقاني

مص -المخر الفوو ن

الفرع  /4/مص

1176718

1176713

مكتب خدمة المواطن

م ف ق مص مق ن الن ب ال رن
لص رى

الفرع  7مص

6313181

6313181

كو فروع حمص
اسـ ال وا
كوة الدبوسية
كوة الجوسية
كوة جمار حمص
كوة أمانة مركز جسر قمار
كوة تدمر

ال نوا
ال نوسيق-ال و ()700709
الجوسيق-ال و ()820435
م يريق جم را مص
نم نق مر ز جسر وم ر
ورب المت ف

الفرع
الفرع/0/حمص
الفرع/1/حمص
الفرع /1/حمص
/1/حمص
فرع  /1/حمص
فروع حماه(النداء ( اآللي ))111

ال نوا
شارع القوتلي
المدير :ممدوا اسماعيل
شارع القوتلي
المدير :مقداد الخضر

1101640

الفرع رقم1

شارع الدباغة
المديرة :أمل هيبة

1508811

الفرع رقم 4

المدير  :ابراهيم قوشجي

1501544

فرع محردة

شارع الرايسي -حديقة
السالم
المديرة :ريما صاروفين
شارع هانوية السيدة زينب-
بناء عارف حيدر
المديرة:أمل حمودي
مبن المالية القديم مقابل
البلدية
المدير :سعاد سيفو

الفرع رقم0
الفرع رقم1

فرع السلمية
فرع مصياف

20

ه تف الم ير
1501101

4740605
8841111
8800714
7711505
7711501

المقس
1501107
1501108
1101160
1101161
1101164
1508810
1508811
1507814
1511781
4740601
4740601
8841111

05/77115
08/07/06/

الف س

ص.ب

النري اإلل ترون

1505716

06

hama1.cbs@mail.sy

1101640

111

hama2.cbs@mail.sy

1511445

5

hama3.cbs@mail.sy

1511781

85

cbos@mail.sy

4740600
8800610
8800610

--

hama1.cbs@mail.sy

7711504
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مكاتب حماة

منوا الم تب
الفردوس جانب البلدية

اس الم تب
م تب السقيينيق

الفرع الملرف
الفرع /1/حماة

الف س
414117

اله تف
787851

كو فروع حماه
اسـ ال وا
كوة حماه

ال نوا
الن رو يق  -ل رع مي ن نن ط لب ()464996

الفرع
الفرع/1/حماه

فروع طرطوس (النداء اآللي )141
ص.ب

الف س

النري اإلل ترون
الفرع رقم0

00

660053

المنطقة الحرة

376
933

363802

فرع صافيتا

933

539344

فرع بانياس

933

767606

فرع الدريكيش

933

522470

الفرع رقم1

المقس
364200
364206
363804
363805
364200
364206
539340
539340
539346
764203
762209
522470
522476

ه تف الم ير

ال نوا

367588

ل رع م مو من الرزال
الم ير :وسي الموم

trt1.cbs@mail.sy

363803

ل رع المرفأ
الم ير:ننييسم و

trt2.cbs@mail.sy

367588
539345

ل رع م مو من الرزال
الم ير :وجيه م مو
ل رع ال ريق -النفوس
الم ير :وجيه م مو

النري اإلل ترون

trtfzl.cbs@mail.sy
cbos@mail.sy

767634

القصور مفرل الق موس
الم ير ا  :ن نق نس

cbos@mail.sy

522473

ل رع انت اةيق ال ورا – ج نب
م يريق المنطقق
م م
الم ير :ض
م ينق الليخ ن ر راج
الم ير :يوسف وو ف
طرطوس ل رع ال ورا
الم ير :ل ي توب

cbos@mail.sy

فرع الشيخ بدر

933

734603

734604

734605

فرع  6طرطوس

933

363957

363953

363957

cbos@mail.sy
cbos@mail.sy

مكاتب طرطوس
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اس الم تب
مرفأ طرطوس

منوا الم تب
مرفأ طرطوس

منطقق ال را -طرطوس

حرم المنطقة الحرة

الم ينق
م تب ملتى ال يو
م تب ال ن زا
م تب ضهر صفرا
م تب الروضق
م تب الق موس
م تب الصفص فق

شارع هنانو
ضمن حرم المنتج
بلدة العنازة
بناء بلدية ضهر صفرا
بلدة الروضة
القدموس
الصفصافة

الفرع الملرف
الفرع /1/
طرطوس
الفرع /0/
طرطوس
الفرع /1/طرطوس
صافيتا
بانياس
مكتب بملكة
فرع  6طرطوس
فرع بانياس
طرطوس 0

اله تف
115061

الف س
115061

101710

101711

118181
586157
641111
604111
604111
655111
611411

111816
586177
604101
611411

commercial bank of Syria

المصرف التجاري السوري

كو فروع طرطوس
اسـ ال وا
كوة العريضة
كوة المدينة
كوة المرفأ

الفرع رو 0
المنطقق ال را

ال نوا
ال و الينن نيق ()250969
ل رع من ال زيز ()368983
ر المرفأ ()365023

الفرع
الفرع/0/طرطوس
الفرع/1/طرطوس
الفرع/1/طرطوس
فروع درعا(النداء اآللي )105
ال نوا

اله تف

المقس

الف س

شارع المحطة
المدير :فؤاد محمد
المدير :أمل جرجورة

114665
114665

110401
111581
481111

110151
110151

النري اإلل ترون

ص.ب
111

dara1.cbs@mail.sy

111

darafzl.cbs@mail.sy

مكاتب درعا
اس الم تب
م تب الليخ مس ي

منوا الم تب
الشيخ مسكين الدوار الرايسي

الفرع الملرف
فرع درعا

اله تف
801471

الف س
851875

م تب الصنمي

الحي الشمالي طريق دمشق

فرع درعا

860100

110151

كو فرع درعا
اسـ ال وا
وا و رم الق يمق
وا نصيب ليسي را الل نق
وا نصيب ليسي را السي يق
وا الق مي هجرا ن ص
وا و مي هجرا سي را
وا نصرى
وا المنطقق ال را
ال نوا
فرع
السويداء

شارعسلطان األطرش
المديرة:وفاء المصري

فرع شهبا

شهبا مجم علي حرفوش
المدير:مفيد أبو حمدان

ال نوا

الفرع
فرع درعا
طريق الرمها ()110644
مركز السيولة
مركز نصيب الحدودي()150110
مركز السيولة
مركز نصيب الحدودي()150418
مركز نصيب الحدودي
مركز السيولة
مركز نصيب الحدودي
مركز السيولة
فرع درعا
ساحة بصر مقابل القلعة()711711
فرع درعا
حرم المنطقة الحرة السورية  -األردنية ()150111
فروع السويداء (النداء اآللي )106
ه تف الم ير

المقس

الف س

ص.ب

/111111
106

106/110861
106/110710
106/114714

106/140161

10

706116

النري اإلل ترون
sweda1.cbs@mail.sy

706118

فروع دير الزور (النداء اآللي )150
فرع دير الزور

فرع البوكمال
فرع الميادين

ال نوا
الل رع ال
الم يرا :ن ي الضيي
الل رع ال
الم ير :م مو ال سو
الل رع الرةيس
الم ير :ص ل ال سي

ه تف الم ير
050/606004

050/742738
050/703037

المقس
050/604765
050/604764
050/660605
050 /742007
050/ 703030
050/ 703036
050/ 703586

الف س

ص.ب

النري اإلل ترون

050/666520

0

derzor1.cbs@mail.sy

933

qam1.cbs@mail.sy

933

qam1.cbs@mail.sy

050/742795
050/703036

كو دير الزور
اسـ ال وا
وا مط ر ير الزور

23

الفرع
فرع دير الزور

ال نوا
مطار دير الزور
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فروع الحسكة والقامشلي (النداء اآللي )151
ال نوا

ه تف الم ير

شارع جمال عبد
الناصر
المدير :صدام
هيجل
شارع القوتلي
المدير :عبد
الرحمن فهد

فرع ال س ق

فرع الق ملي

المقس

الف س

151/101785

151/101481
151/101487

151/101156

416

151/411051

151/411671
151/411670

151/411611

01

النري اإلل ترون

ص.
ب

hasaka1.cbs@mail.sy
qam1.cbs@mail.sy

مكاتب الحسكة
اس الم تب
م تب ال س ق

الفرع الملرف
فرع الحسكة/1/

منوا الم تب
شارع جمال عبد الناصر جانب الجام الكبير

الف س
101156

اله تف
110510

كو فرع القامشلي
اسـ ال وا
كوة نصيبين
كوة اليعربية
كوة المنطقة الحرة في اليعربية

الفرع
فرع القامشلي
فرع القامشلي
فرع القامشلي

ال نوا
فرع إ لب

ال نوا
ال و التر يق()467900
ال و ال راويق()756767
ال و ال راويق756767
فرع ادلب (النداء اآللي )111

ه تف الم ير

شارع الجالء
المدير :رياض سطوف

المقس

الف س

ص.ب

النري اإلل ترون

1

edilb1.cbs@mail.sy

111/111511
111/118411 111/111581 111/140161
مكاتب ادلب

اس الم تب

منوا الم تب

الفرع الملرف

اله تف

الف س

م تب سيقي
م تب جسر الل ور

حي القصور جانب المركز الهقافي
نهاية جسر العاصي جانب مؤسسة الكهرباء

فرع ادلب
فرع ادلب

757111
615651

757111
615650

ساحة أبو العالء المعري جانب المتحف
ساحة السيد الرايس مقابل اإلطفااية

فرع ادلب
فرع ادلب

501170
701081

501171
701110

م تب م را الن م
م تب نري

كو فرع إدلب
اسـ ال وا
كوة باب الهو

ال نوا
ال و التر يق ()644343

الفرع
فرع إدلب
فرع الرقة (النداء اآللي )111
ال نوا

فرع الرقة

ه تف الم ير

ساحة الرايس
المدير :اياد عطري

المقس

الف س

111/111151
111/101618 111/101616 111/101615
مكاتب الرقة

ص.ب
41

النري اإلل ترون
rakka1.cbs@mail.sy

اس الم تب

منوا الم تب

الفرع الملرف

اله تف

الف س

م تب الروق

شارع القوتلي – مقابل مديرية االقتصاد

الرقة

101181

101181

كو فرع الرقة
اسـ ال وا
كوة تل ابيض
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الفرع
فرع الرقة

ال نوا
اخ ال ر الجمر ()730438

