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 CMDA رويتر
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 كلمة السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري

 

الشففففافية واإلفصفففاب من ابر  سفففمات المؤسفففسفففات المالية 

المصرفية الناجحة وانطالقا" من هذا المبدأ حرصنا اإلضاءة على 

عمل ونشاط المصرف واضهار الصورة الحقيقية من خالل  تقريرنا 

والذي يعكس بصففورة جلية واضففحة معيارية  5102السففنوي لعام 

ت علينا العمل وبذل نتائج أعمالنا في ظروف جد اسففتانائية أوجب

الجهد المضففاعإ ادارة وعاملين و وتسففخير كل اإلمكانيات المتاحة لتحقين النجاب 

 والوصول لألهداف المحددة 

فكان البد من اعتماد اسففففتراتيجية مبنية على الموائمة بين المتاب والمتوجب في 

حركات ظل اقتصفففاد الحرم وما أفر تن من مخاطر عالية وحصفففار جائر وتوقإ كبير لم

 االقتصادي الوطني وروافده المالية 

سعينا بجد وسخرنا خبراتنا المصرفية للنهوض بمستوى خدماتنا المالية والمصرفية 

أداء وجودة ولكافة الفعاليات االقتصادية و نفذنا خطتنا بشقيها الجاري واالستاماري 

 انتشارنا حيثبما يخدم موجبات االستمرار بفاعلية ودعم اقتصادنا الوطني و أعدنا 

 فرض يجب أن نكون فغطينا مسففاحة الوطن و طورنا برامجنا التقنية فتجاو نا حصففارا  

علينا في هذا الجانبوأحطنا وتحوطنا لكافة النتائج السففففلبية فكان أ رها بالحدود 

الدنياو اسفففتامرنا بالمتاب فكانت نتائج أعمالنا ايجابية حيث سفففاهمنا برفد الموا نة 

 باحنا ورسخنا مكانتنا كرواد للقطاع المصرفي في سورية .العامة بفائض أر

 

 .وهللا ولي التوفيق
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 )األرقام بماليين الليرات السورية( 5201ملخص األداء المالي لعام 

 

 *تسليفات المصرف اإليرادات الصافية

 

 الودائع بأنواعها 780163**المنتجة التسليفات

 

 4102** تصحيح عام  -    خ تسليفات ق 2014 سنةنصحيح رقم *

336,91
324,43

40,841
08,853

تسليفات القطاع العام تسليفات القطاع الخاص

34,774

78,205

4102 4105

495,305

217,383

002,419

075,665

26,62628,102

الودائع تحت الطلب الودائع ألجل ودائع توفير

358,721

361,087
اجمالي التسليفات المنتجة

4102 4105

04,410

2,458

حصة الدولة من االرباح

4102 4105

40,349

7,7

(التشغيلي)الربح غير الصافي الفعلي 

4102 4105
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 )مليار ليرة( المالية األساسية المؤشرات

 التغيرنسبة  5201 4201 البند

 %29 1381 1067 الموجودات

 %18 73.2 62.1 بنوك ومؤسسات مصرفيةودائع 

 %36 663.7 487 ودائع الزبائن والحسابات المجمدة

مساهمي  -مجموع حقوق الملكية 
 المصرف

212.8 273.2 28% 

 %66- 4.2 12.2 صافي أرباح ) خسائر الفترة (

 %539 67.1 10.5 تقويمي( إيرادالمدورة غير المحققة) اإليرادات

 %54 358.7 232.6 لدى المراسلينالحسابات الجارية 

 %43 74.6 52.3 الودائع لدى المراسلين المنتجة للفوائد

 -%2 358.4    364.5 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

  أهم النسب المالية 

 2015 2014 النسبة

) ROE )1.75 %5.99 العائد على متوسط حقوق الملكية% 

ROA )1.22 )العائد على متوسط الموجودات% 
 

0.35% 

 التسهيالت المباشرة إلى الموجودات
34.16% 

 
25.96% 

 
 التسهيالت المباشرة إلى الودائع

66.30% 
48.64% 

 
 %35.53 %42.07 السيولة بكافة العمالتنسبة 

 %37.33 %45.98 السوريةالسيولة بالليرات نسبة 

362,588

358,297

(بالصافي)تسهيالت ائتمانية مباشرة 

4102 4105

404,873473,469

مساهمي المصرف-مجموع حقوق الملكية 

4102 4105

2
0

1
5

                     
                  A

n
n

u
al re

p
o

rt  
2

0
1

5
                     

                  A
n

n
u

al re
p

o
rt  



 commercial bank of Syria  السوري التجاري المصرف

 

   

www.cbs-bank.sy 

6 

 5201أهم مميزات عام 

  من خالل التعاون و في مجال الدفع و التحصفففيل االلكترونيو المضفففي قدما  بمشفففاريع المصفففرف

 .خدمات الدفع االلكترونيشركات االتفاقيات مع 

 ودائع عمالء( ما ينعكس اسففففتمرار الاقة بالمصففففرف  –ارصففففدة الودائع بأنواعها )ودائع بنو   ا دياد

 وبالمالءة المالية واألمان الذي يحققن للمودعين

  بين الحاجة الملحة لتقديم  ومتوا نة واعادة تفعيل على سياسة توسع جغرافي المصرف اعتماد

المدن احداث فروع ومكاتب في مختلإ تم من خاللها  .ارتفاع المخاطر التشففففغيليةو  والخدمات

شن دم ريإ لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية ففيواعادة تفعيل بعض المكاتب ايضا   والمناطن

صناعيةتفعيل  تم اعادة صافةافتتاب مكتب و  مكتب مدينة عدرا ال صف شرة مكتببطرطوس و ال  مبا

 في مدينة حمص.ومكتب خدمة المواطن مخرم الفوقاني 

 األمني ومباشرة تقديم الخدمات المصرفية فين. عودة العمل بمكتب يبرود بعد تحسن الوضع 

  التنسين مع المؤسسات التدريبية ال سيما مركز التدريب والتأهيل المصرفي وفن خطة المصرف

لتطوير أداء  المتخصففففصففففة للعاملين في المجاالت المصففففرفية واقامة الدورات التدريبيةالسففففنوية 

لتدعيم وتحسففففين جودة الخدمات من العوامل الرئيسففففة  ايمانا  بأن التدريب و التأهيلو العاملين

 المصرفية المقدمة للعمالء.

  ستامار االتفاقيات مع سية وا سا ستلزمات األ سسات القطاع العام المعنية بتأمين الم تمويل مؤ

 عزيز هذا التمويل ) الخط االئتماني مع الجانب اإليراني (لتالجهات الصديقة 

  اعادة تو يع لشفففبكة الصفففرافات ا لية  اسفففتراتيجيةاالسفففتمرار باتباعATM   بحيث تؤمن تحسفففن

 الخدمات المقدمة للمواطنين

  احداث وحدة التنمية اإلدارية في المصرف 

 

 لمحة عن المصرف:

تاريخن العرين كأهم مؤسففففسففففة من بين  فة العمالء من  تن لكا ينطلن المصففففرف في تقديم خدما

المؤسسات المصرفية في سوريةو حيث تم الترخيص للمصرف التجاري السوري وتسجيلن في و ارة 

و تم تأسففيسففن في بداية  0121-8-4تاريخ  5322االقتصففاد و التجارة الخارجية  بالسففجل التجاري رقم 

نتيجة تأميم خمسة مصارف لخدمة النشاط االقتصادي والتجاري السوري. ورد في سجل  3018عام 

  0المصفففارف لدى مديرية مفوضفففية الحكومة لدى المصفففارف في مصفففرف سفففوريا المركزي تحت الرقم 

 .5115-05-56بتاريخ 

صر شاط الم سبة كبيرة من الن ستحوذ على ن سورية وي سبعين مليار ليرة  سمال المصرف  ي فيبلغ رأ

اإلجمالي في سففوريةو حيث كان النشففاط الرئيسففي للمصففرف التجاري السففوري متركزا  على تمويل 

عمليات التجارة الداخلية و الخارجية بما يتفن مع توجهات الخطة االقتصففففادية من خالل التسففففهيالت 

 التي اعتاد على تقديمها بمختلإ العمالت في المجاالت التالية:
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 القروض االستامارية 

 ابات الجارية المدينةالحس 

 حسم السندات 

  االعتمادات المستندية لالستيراد و التصدير 

   الكفاالت بمختلإ األنواع 

 باإلضافة الى الخدمات المصرفية التالية:

  الودائع تحت الطلب 

  الودائع ألجل 

  حسابات التوفير 

 التحويالت الواردة و الصادرة 

 و المباعة و السياحية و تقاص الشيكات. الشيكات  المصدقة 

 تأجير الصنادين الحديدية 

 . بطاقات الدفع االلكتروني بنوعيها الجاري واالئتماني 

رغم تعمن منعكسففات اال مة الحالية في االقتصففاد الوطني و على المؤسففسففات االقتصففادية ومنها و

السففلبية على أداء عملن وجودة ابتكار طرق جديدة للتغلب على آ ارها المصففرف فقد حاول المصففرف 

الدائم والمسففتمر عن أفضففل السففبل وتبسففيط اإلجراءات وفعالية األداء في  البحثالخدمات المقدمةو و

ظل منافسففة قوية على السففاحة المصففرفية بقطاعيها العام والخاص مسففتفيدا  من امكانياتين الكبيرة 

 وحجم انتشاره وتراكم خبرات عاملين اضافة الى :

للعمل في المصرف بما فيها البرمجيات الحلول للمشاكل والمعوقات والتحسين المستمر ايجاد  -0

شركات العالمية المتخصصة في هذا المجال و تلك المطورة من قبل موظفين   صدرها ال التي م

بما يتوافن مع االنظمة والقوانين الخاصفففة في سفففوريا واعتماد العمل المؤتمت بشفففكل كامل 

امج قروض التجزئةو نظام الدفع االلكترونيو تصففنيإ الفتات النقديةو نظام )نظام التسففليإو برن

 البريد االلكتروني (–الرواتب و األجورو و منظومة العمل واألرشفة اإللكترونية 

تطوير البنية التنظيمية بما فيها احداث مديرية االلتزام ودائرة التدقين الداخلي ودائرة التنمية  -5

 اإلدارية وشعبة المسؤول المالي في الفروع . 

 تحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط اإلجراءات  -7

 طرب منتجات وخدمات جديدة باإلضافة الى منتجاتنا السابقة حيث قدم المصرف: -4

 طيإ واسع من خدمات الدفع االلكتروني 

االسففتمرار في تحديث وتطوير تقنية العمل المصففرفي من خالل أتمتة اجراءات العمل ودراسففة  -2

 ترقية النظام المصرفي الى نسخة أحدث تتوافن مع المعايير المحاسبية الدولية الجديدة

طوير سففياسففة الدفع اإللكتروني بما يخدم أهداف تبسففيط اإلجراءات وتخفيإ التعامل باألوراق ت -8

 النقدية. 

اسففتطاع المصففرف رغم شففدة وطأة األ مة والحرم على سففورية مواجهة كافة التحديات  من  -3

قديم مختلإ أنواع  ها واالسففففتمرار بت بة علي مات المترت فة االلتزا كا فاء ب تن على الو قدر خالل 

 ايجابيةدمات سواء لألفراد أو المؤسسات وتجاو  مختلإ الصعوبات وتحقين نتائج الخ

تأجير الصفففنادين الحديدية: يوفر المصفففرف التجاري السفففوري خدمة تأجير الصفففنادين الحديدة   -6

لالحتفاظ بالممتلكات الهامة للعمالء بأمان وسفففرية تامة وهي من سفففمات المصفففرف التجاري 
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خر و تقدمة الخدمة التي تتضمن فتح حسام جاري وامكانية تحويل المميزة لن عن أي مصرف آ

 :األجرة السنوية للصندوق من خاللن )شجرة بالفروع المقدمة للخدمة( 

 

 

 مالحظة: عناوين الفروع تجدونها آخر التقرير

ة 
دي

دي
ح
 ال

ق
دي

نا
ص

 ال
ير

ج
تأ دمشق 1دمشق 

الحريقة
3دمشق 5دمشق 

دمشق مزة 
28

حلب 1حلب  3حلب 

الالذقية 1الذقية  2الذقية  4الذقية  4الذقية 

حمص 4حمص 

حماه 1حماه 
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مجلس اإلدارة

المدير العام

مديرية أمانة السر
سر المصرفأمانةدائرة

مجلس اإلدارةدائرة أمانة سر

دائرة الوثائق و العقود و المتابعة

دائرة االعالم و التسويق

مديرية الشؤون االدارية

شؤون العامليندائرة 

ةدائرة الرقابة الذاتي

ة مديرية الشؤون القضائي
و المحامينالدعاويدائرةوالقانونية

مالحقة الديون المتعثرةدائرة

مديرية التخطيط و 
التطوير

تو الدراساالتخطيطدائرة

شرو النالتدريب و التأهيلدائرة

دائرة التمويل و األدوات 
اإلسالمية

وحدة اإلصداردائرة

مديرية العالقات 
الخارجية

العالقات الخارجيةدائرة

القطع و اإلحصاءدائرة

يةالسيولة النقددائرة 

دائرة العمليات

فمديرية التسلي

دائرة التسليف

دائرة الدراسات

مديرية الدفع االلكترونيدائرة  منح القروض 

ني دائرة التشغيل التق

ن دائرة العناية بالزبائ

دائرة تطوير األعمال

دائرة المحاسبة الفنية

إدارة المخاطر إدارة و مراقبة الجودة 

دائرة االنتاج

مديرية المخاطر

المخاطر االئتمانيةدائرة

ة المخاطر التشغيليدائرة

دائرة مخاطر السوق

مديرية الشؤون المالية
يقوالتدقالنفقاتدائرة 

العقود والخطة الماليةدائرة

دائرة اللوازم   و القرطاسية 
والمطبوعات

دائرة األصول والتأمين

الدائرة الفنية

و دائرة الرواتب و األجور
التعويضات 

مديرية الحسابات

المحاسبة المركزية و التدقيقدائرة

محاسبة العالقات الخارجيةدائرة 

مديرية الرقابة الداخلية

دائرة الرقابة

دائرة المتابعة

ةمديرية الشؤون التقني

دائرة الدعم الفني

دائرة الشبكات وامن المعلومات

دائرة التشغيل

دائرة تطوير التطبيقات

دائرة التقارير ودعم القرار

معاون المدير العام

مكتب الجاهزية

امين السر العام

مديرية االلتزام

دائرة وحدة التحقق

دائرة المراقبة

يدائرة التدقيق الداخل
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 هـالمتعلقة ب الدوائرو  س اإلدارةـأعضاء مجل

الدكتور عبد السيد 

 الرحمن مرعي

 رئيس مجلس اإلدارة

 جامعة دمشق -أستاذ في كلية االقتصاد

 رئيسا  

 نائبا  للرئيس مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمانالسيد 

 عضوا   معاون المدير العام ميساء كديميالسيدة 

 الحساباتمدير مديرية  السيدة جمانة قصار

 المصرف التجاري السوري

 عضوا  

 عضوا   سابقا   -مدير مديرية الشؤون اإلدارية السيد شاهر شموط

 غسان فلوح دكتورال

 

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 جامعة دمشق –قسم الحاسبات واألتمتة 

 عضوا  

 عضوا   جامعة دمشق –كلية الحقوق  الدكتور الياس حداد

 عضوا   ممثل عن العمال منصور السيد حسام

 عضوا   ممثل عن العمال ة لينا رمضانالسيد

 

 

 المدير ارةاإلدالتي تتبع لمجلس  و الدوائر  المديريات

 لينا االتاسيالسيدة  مديرية االلتزام

 مكاريالهنادا اآلنسة  دائرة التدقيق الداخلي
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 اإلدارة العامـة

اسم  االسـم الهـاتف الفاكس العنوان اإللكتروني
 المديرية

gm@cbs-bank.sy 
 المدير العام فراس سلمان 5421278 5541146

mkudaimi-dep.manage@cbs-bank.sy 

نائب المدير  ميساء كديمي 5526744 
 العام

cbos@mail.sy 
5508132 

5556254 

 م.أمانة السر نجمالأيمن  5526742

cbos@mail.sy 
 م.الشؤون ايمان الكل 5521212 5555671 

 اإلدارية

cbos@mail.sy 
م.الرقابة  غياث سليمان 5755181 5755183

 الداخلية

bank.sy-credit@cbs 
 م.التسليإ ما ن حمزة 5551221 5527730

foreign.manager@cbs-
bank.sy 5527318 5557108 م.العالقات  أمل ريحاوي

 الخارجية

tech.manager@cbs-bank.sy 
م. الشؤون  م. اياد سليمان 5558861 5520311

 التقنية

cbos@mail.sy 
 م.الحسابات جمانة قصار 5508167 5521737 

plan-dept@cbs-bank.sy 
م.التخطيط و  اياد بشير 5541416 5541278

 التطوير

finance@cbs-bank.sy 
م.الشؤون  يعرم علي 5504516 5504516

 المالية

legal-dept@cbs-bank.sy 
م.الشؤون  اياد الكفري 5755134 5752468

القضائية 
 والقانونية

cbos@mail.sy 
5540872 5578373 

5542512 

 م . المخاطر حيدر األشقر

Eft.dir@cbs-bank 
م. مديرية  محمود محفوض 5545207 5545467

الدفع 
 االلكتروني
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 بطاقات الدفع و االئتمان التي يصدرها المصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة نشيط

 

ألإو بطاقة 011بطاقة نشففففيط 
ائتمففانيففة محليففة تكمنح لكففافففة 

يتناسب أصحام المهنو بشكل  
مع حجم أعمالك األسففففبوعيةو 
سبتها  سبوعية ن مقابل عمولة أ
ا نين بففاأللإ فقط عن كففامففل 
بدون  قة  طا قةو والب طا مة الب قي

 .فائدة

 بطاقة نشيط 

 

 ألإو بطاقة211بطاقة نشففففيط 
ائتمففانيففة محليففة تكمنح لكففافففة 
أصحام المهنو بشكل يتناسب 
مع حجم أعمالك األسففففبوعيةو 
سبتها  سبوعية ن مقابل عمولة أ
ا نين بففاأللإ فقط عن كففامففل 
بدون  قة  طا قةو والب طا مة الب قي

 .فائدة

 

 بطاقة نشيط 

 

ل.س و   0111111بطاقة نشففيط
ألإو بطاقة 711بطاقة نشففففيط 

ائتمففانيففة محليففة تكمنح لكففافففة 
أصحام المهنو بشكل يتناسب 
مع حجم أعمالك األسففففبوعيةو 
سبتها  سبوعية ن مقابل عمولة أ
ا نين بففاأللإ فقط عن كففامففل 
بدون  قة  طا قةو والب طا مة الب قي

 فائدة.

 

 فوق الراتب 50بطاقة 

 

بطاقة ائتمانية محلية تُمنح لمن 
قام بتوطين راتبن لدى مصففرفناو 
وتسمح لحاملها بالحصول على 
أي مبلغ يحتاجن وبما ال يتجاو  
الخمسففففين ألإ ليرة سففففوريةو 
لففدعم نفقففاتففن الطففارئففة: اجففا ة 
الصففففيإو تسففففجيل األوالد في 
 المدرسةو لكافة احتياجاتن.... 

 

 

 البطاقة المحلية

 

ها الوصففففول الى  نائ باقت يمكنك 
الموارد المففاليففة الموجودة في 
حسابك وذلك عن طرين شبكة 
واسعة ومنتشرة في كافة أنحاء 
القطر من الصففففرافففات ا ليففة 
وأجهزة التحصففففيففل االلكترونيففة 
التابعة لمصففففرفنا أو للمصففففارف 

 المحلية األخرى

 

 بطاقة عيد األم 

 

بطاقة مسففففبقة الدفع يمكنك 
يها و شففحنها  بأي الحصففول عل

مبلغٍ تريففده من أيٍ من فروع 
مصرفناو و تقدمها كهدية رمزية 
ألغلى الحبفايفب في عيفدهفاو 
ولسفففت بحاجة ألن يكون لديك 
حسففام المتالكهاو كما يمكنك 
من خاللها االستفادة من كافة 
 الخدمات التي يقدكمها مصرفنا
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 بطاقات الدفع التي يصدرها المصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوق الراتب 100بطاقة 

 

 

بطاقة ائتمانية محليةو تكمنح لمن 
قام بتوطين راتبن لدى مصرفناو 
وتسمح لحاملها بالحصول على 
أي مبلغ يحتاجن وبما ال يتجاو  

 المائة ألإ ليرة سورية.

 

 

 البطاقة الحدودية

 

 

بطاقة مسبقة الدفع وقابلة 

للشحنو تستخدم في المنافذ 

الحدوديةو بحيث تكون هذه 

البطاقة مشحونة بمبلغ محددو 

ويمكنك شحنها من جديد 

بالمبلغ الذي تريده من أي فرع 

من فروع المصرف التجاري 

السوريو علما  أن هذه البطاقة 

ليس لها حسام جاريو وليست 

 . اسمية

 

 

 

 بطاقة الجامع األموي

 

 

بطاقة مسبقة الدفع وقابلة 
للشحنو يمكنك الحصول عليها 
من أي من فروع مصرفناو بحيث 
يمكنك شحنها بالمبلغ الذي تريدو 
وهذه البطاقة ليس لها حسام 
جاريو ويمكنك باقتنائها 
االستفادة من كافة الخدمات التي 

 يقدمها مصرفنا.

 

 

 
 البطاقة الذهبية 

 

بطاقة ائتمانية محلية تُمنح 

بشروط خاصةو وتسمح لحاملها 

بالحصول على أي مبلغ يحتاجن 

وبما ال يتجاو  الاال مائة ألإ ليرة 

نفقاتن الطارئة:  سوريةو لدعم

اجا ة الصيإو تسجيل األوالد في 

 المدرسةو لكافة احتياجاتن.... 

 

 

 

 

 البطاقة البالتينية

 

ائتمانية محلية تُمنح بطاقة 

بشروط خاصةو وتسمح لحاملها 

بالحصول على أي مبلغ يحتاجن 

وبما ال يتجاو  الخمسمائة ألإ 

لدعم نفقاتن  ليرة سوريةو

الطارئة: اجا ة الصيإو تسجيل 

األوالد في المدرسةو لكافة 

 احتياجاتن.... 

 

 

 

 

 البطاقة المحلية مسبقة الدفع 

 

بطاقة محلية مسبقة الدفع 

تستخدم عبر  شبكة واسعة من 

الصرافات ا لية وأجهزة التحصيل 

االلكترونية التابعة لمصرفنا أو 

األخرىو للمصارف المحلية 

والمنتشرة في كافة أنحاء القطر 

 العربي السوري   
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 :5201األداء المالي للمصرف التجاري السوري لعام 

 :في الموجودات  

و ويعود ذلك تقريبا   %57بنسبة 4510مع عام مقارنة  2510الموجودات المنتجة للدخل عام  تحسنت

الرتفاع رصيد الودائع والحسابات الجارية لدى 

 حجما دياد ح الشكل المجاور يوضك المراسلين و

ما ع 5201  في عامالموجودات المنتجة للفوائد

 .كما تمت اإلشارة أعاله4201كانت علين في عام 

تركز نشاط المصرف  في األسفل األشكالتوضح 

 و للدخل بشكل أكبر في مجال التسليفات المدرك 

 المراسلين  حسابات

 

بمقابل ا دياد ارصدة حسابات المراسلين وخصوصا و 5102انخفاض حصة التسليفات لعام كما تبين 
 ادي دواتقاسما الشريحة األكبر من الموجودات المنتجة للدخلو يلل 5102لعام  %24الجارية منها بمقدار 

في الجدول التالي تو يعات التسليفات و 5104عما كانت علين عام  % 45ارصدة الحسابات ألجل بمقدار 

 حسب العملة و حسب القطاع.

 التغير% 2014 بماليين الليرات 2015 بماليين الليرات العملة القطاع

 العام
 %1.83 332,627 338,699 الليرة السورية

 %17.30- 4,273 3,534 األجنبيةالعمالت 

تسليفات مج.
 القطاع العام

 342,234 336,901 1.58% 

 الخاص
 %15.04- 19,18 16,303 الليرة السورية

 %3.11- 2,631 2,549 األجنبيةالعمالت 

تسليفات مج.
 القطاع الخاص

 18,853 21,820 
-13.60% 

 ديون قيد التسوية

 عام
2,042  

 
2,223 

-8.14% 

 46,714 72,874 خاص
56.00% 

 %6.95 407,660 436,004  التسليفاتإجمالي 

644

794

(مليار)الموجودات المنتجة للفوائد 
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حسابات 
المراسلين 
تحت الطلب

36%

حسابات 
المراسلين 

%8ألجل

التسليفات
56%

2014التسليفات المنتجة 

حسابات المراسلين تحت الطلب حسابات المراسلين ألجل التسليفات 

حسابات 
المراسلين 
تحت الطلب

45%

حسابات 
المراسلين 

%9ألجل

التسليفات 
46%

2015التسليفات المنتجة 

حسابات المراسلين تحت الطلب حسابات المراسلين ألجل التسليفات 
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مليار تقريبا   342لتبلغ  على اسفففتقرار  5201لقطاع العام االقتصفففادي ل الممنوحة التسفففليفاتحافظت 

 انخفاضفففها للقطاع الخاص المصفففرف تسفففليفاتواصفففلت . في حين 4201عن عام  1.5%بزيادة قدرها 

تو يع األسفففففل األشففففكال في توضففففح مليار تقريبا .  18. 8ليصففففل الى 5201في عام %13.6ار بمقد

 .للقطاع العام )أكار القطاعات التي استفادت من التسليفات( التسليفات

 

 5201 4201عما كانت علين عام  عام  انخفضت نسبة التسليفات المنتجة الى اجمالي التسليفاتكما 

 في الشكلين أدناه. موضحةتقريبا   8 3%الى لتصل 

 
 

  2014و  5201ل ا تي تطور حسابات المراسلين بين عاميوالجد يبين

 

 

19%

1%

22%

58%

2015توزع تسليفات القطاع العام 

حبوب قطن سادكوب باقي القطاع العام

22%

1%

21%

56%

2014توزع تسليفات القطاع العام 

حبوب قطن سادكوب باقي القطاع العام

83%

17%

2015توزع التسليفات المنتجة و غير المنتجة 

اجمالي التسليفات المنتجة اجمالي التسليفات غير المنتجة

88%

12%

2014توزع التسليفات المنتجة و غير المنتجة 

اجمالي التسليفات المنتجة اجمالي التسليفات غير المنتجة
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 التغير 2014 2015 المراسلون في الخارج

 %54 232,640 358,822 حسابات تحت الطلب

 %1253 5,206  70,430 عمليات قيد التصفية 

 حسابات مجمدة
 

64,212  39,154 64% 

مج.حسابات تحت الطلب+ قيد 
 التصفية و المجمد

429,316 237,909 80% 

 %42 52,375  74,621 حسابات ألجل

الحسابات ألجل وتحت مجموع 
 الطلب

433,444 *285,039 52% 

 %74 290,284 503,938 الكلي المجموع

ة بنسب المراسلين لدى الودائع ألجل المراسلون بشرائحن من ملحوظ برصيد  ارتفاعنالحظ من الجدول 

ورصفففيد  %43م  المجموع النهائي ا داد رصفففيدعن العام السفففابن في حين  2510خالل عام   45%

 .5201خالل عام   54%بنسبة  حسابات تحت الطلب

    :5104285,016تصحيح التقرير  -*

 العمالء ودائع

 :201 5و 4201يلي جدول تفصيلي بحجم الودائع لدى المصرف بين عامي  مافي

 التغير % 2014 2015 بنود الودائع

 %31 236,810 311,237 (سوري)الودائع تحت الطلب 

 %64 58,505 96,146 (أجنبي) الطلبالودائع تحت 

 %38 295,315 407,383 الودائع تحت الطلبمجموع 

 %23 56,486 69,699 (سوري)الودائع ألجل 

 %84 57,723 105,966 (أجنبي) الودائع ألجل

 %54 114,209  175,665 الودائع ألجلمجموع 

 48,014 ودائع توفير )سوري(
 

46,646 3% 

 %38 456,171 631,064 الودائع إجمالي

 %3 31,576 32,678 ودائع مجمدة

 %36  487,748  663,742 ةمع المجمد اإلجمالي

 

 5201و 4201لعامي  أنواعهاودائع التي تلقاها المصرف حسب تو يع ال من خالل مالحظة الجدول و
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عما كانت علين العام السففابن وقد شففهدت  5201ودائع العمالء في المصففرف لعام  أرصففدةتزايد  نالحظ

في حين على التواليو  %64و   %84تزايدا  مهما  بنسبة األجنبيةبالعمالت  وتحت الطلب الودائع ألجل

 .%76بلغت الزيادة بمجمل الودائع نسبة 

 يوضح ما ورد أعاله بيانيا . اعالهو الشكل 

 : أدناهالشكل  حسبوحسب العمالت التطور السنوي للودائع باألرقام  أما

 

 

 5201و  4201وفي الشكلين أدناه تو ع الودائع حسب أنواعها لعامي 

464,010

495,305

217,383

73,484

002,419

075,665

38,93726,62628,102

الودائع تحت الطلب الودائع ألجل ودائع توفير
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 التطور السنوي للودائع بأنواعها وحسب العملة التي أودعت بها: لشكلين ا تيينا يوضح

 

عن عام  5201في عام 73%بنسففففبة   الودائع بالعملة األجنبية فقد تزايدتعملة الودائع لبالنظر أما 

سبة في حين تزايدت الودائع بالعملة المحلية 4201 سبة حيث تقلك عن%26بن الودائع بالعملة  ا دياد ن

 .األجنبية

  2014البنو  والمؤسسات المصرفية عما كان علين عام  حجم ودائع اديا د باألسفليوضح الشكل 

الى تزايد رصففففيد ايداعات  ويعود سففففبب هذه الزيادة18%مليار تقريبا  بنمو قدره73.2ى ليصففففل ال

المراسففلون بالخارب بالمعادل بالليرات السففورية و تزايد رصففيد المعادل بالليرات السففورية لمصففرف 

 سورية المركزي.

64%

28%

8%

2015توزع الودائع خالل عام 

الودائع تحت الطلب الودائع ألجل ودائع توفير

65%

25%

10%

2014توزع الودائع لعام 

الودائع تحت الطلب الودائع ألجل ودائع توفير

68%

32%

2015توزع الودائع حسب العملة 

الودائع بالليرة السورية الودائع بالعملة االجنبية

75%

25%

2014توزع الودائع حسب العملة 

الودائع بالليرة السورية الودائع بالعملة االجنبية
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ما ا داد عام  487.7ودائع العمالء من  حجم ك يار  يار  663 الى 201 4مل با مل )في 2510 عامل تقري

شكل  سدور وهو ما يعكس  36 %أي بنمو قدره  (أعالهال لجهة جذم الودائع و الحفاظ  ة المصرفسيا

 .حفاظ على سيولة المصرفكذلك األمر بالنسبة للفي ظل الظروف غير المستقرةو  عليها

صيد   سبة لر سبة حقن النقدية فقد  التأميناتأما بالن صل  29%تحسنا  بن  852الى نحو  5201عام وو

 .اعالهمليار تقريباُ كما هو موضح في الشكل البياني 

 لمصرف: الصافية ل يراداتاإلتقييم 

ايرادات المصرف  رصيد مجموع صافي تحسن

عام  عام خالل  كل  حيث حقن  5201بشفففف

صافي  صرف  مليار ليرة  90بقيمة  ايراداتالم

فاع بارت با  عا 130%قدره  تقري  2014م عن ال

ويعود  والمجاوركما هو موضفففح في الشفففكل 

اعادة تقييم مركز  اربابالى  بشكل أساسي

بخمسة اضعاف  ارتفعتالقطع البنيوي حيث 

في حين  201 5مليار عام  67صففففل الى لت

 13من حوالي  طفيفا تراجعاالتشففففغيلية الناجمة عن اعادة تقييم العمالت األجنبية يرادات اإلحققت 

 و 2015مليار تقريبا عام  10الى  مليار

 . تم تعديل رقم العام الماضي والحالي باحتسام صافي االيراد قبل المؤونة على الديون 

تو يع اإليرادات الفعلية للمصرف التجاري السوري لعامي  األسفلين في البياني الشكليننالحظ في 

 .القطع البنيوي تقييم مركز ايراداتبعد استبعاد  2015و  4201

 

 

62,18873,228 

487,748

663,742

ودائع وبنوك  ومؤسسات مصرفية ودائع عمالء

221,294

285,785 

تأمينات نقدية

4102 4105
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مجموع صافي االيرادات
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 11.5لتبلففغ حففوالي  5201فففي عففام  %8بنسففبة  انخفضففت الفوائففد فقففد  إليففراداتبالنسففبة 

 10.2لتبلففغ   81%بنسففبة   5201فقففد تزايففدت عففام  الفوائففدأمففا أعبففاء   5201فففي عففام  مليففار

  ة:ا تي في األشكالوضح م كما هو مليار 

 4  حواليلتصففل الى  )10(%بمقدار  201 5عام طفيإبشففكل  تراجعتا ايرادات العموالت فقد أمك 

 شكال التالية:مليونا  كما في األ 9لتصل الى  76%مليار في حين تراجعت أعباء العموالت بمقدار

 

30%

45%

25%

2014

عموالت وفوائد دائنة

بيةصافي إيرادات تشغيلية ناجمة عن تقييم العمالت االجن

صافي ايرادات تشغيلية أخرى 

24%

46%

30%

2015

عموالت وفوائد دائنة

بيةصافي إيرادات تشغيلية ناجمة عن تقييم العمالت االجن

صافي ايرادات تشغيلية أخرى 

2,847

2,300

العموالتايراد

42,663

9,977

(آالف)اعباء العموالت 
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إيرادات الفوائد

8,688

01,477

41024105

أعباء الفوائد
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مصاريإ الرواتب و  أما%21بمقدار  201 5في عام ا دادتفقد  العامة و اإلداريةأما بخصوص المصاريإ  

و في حين تراجعت مصفففاريإ االسفففتهال  وتدني قيمة الموجودات 17%األجور في عام ا دادت بمقدار 

حاول المصرف يوضح الشكل في األسفل األرقام المقارنة لكل نوع من المصاريإ. ((18%الاابتة بمقدار 

و العمل على ضففففغط المصففففرفات السففففيما في ظل ظروف  قدر اإلمكان الحد من ا  ار المترتبة لأل مة

 .األ مة

 

 )حصة الدولة منأما بالنسبة لألرباب الصافية

  2015 عففام فقففد حققففت تراجعففا  ( األربففاب

لغففت يرة 4.2وب ل تراجع مليففار  و في ظففل 

ومنها اإلقراض حفاظا  النشففففاطات االيرادية

على السففففيولففة في ظففل ظروف اال مففة 

مات  يا مع التزام المصففففرف بتعلي ماشفففف وت

لك يعزى االنخفاض  كذ ية  الجهات الوصفففففائ

لديون المحتجزة  لة المؤن على ا فاع كت الرت

 مقابل الديون غير المنتجة.

8,698

13,083

7,111

5,563

10,930

7,032

ايرادات المصرف الفعلية 

4102 4105

2,874

249

1,569

3,453

229

1,755

المصاريف العامة و االدارية

4102 4105

04,410

2,458

حصة الدولة من االرباح

4102 4105
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 بشرية:الموارد ال

عاميال جدولال قارن بين  فل( 5201و  4201 م عاملون على رأس عملهم يبيك  )في األسفففف ن ال

 الدائمين و المؤقتين والتقسيم على أساس الجنس و على أساس الفتات:

 التقسيم على أساس الجنس و طبيعة العمل:

 اجمالي مؤقت دائم العاملين

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 1739 2048 128 139 1611 1909 ذكور

 1975 2114 62 59 1913 2055 إناث

 3714 4162 190 198 3524 3964 مجموع

 أما التقسيم على أساس الفتات الوظيفية كان على الشكل التالي:

  العام    
 الفئة 

2014 2015 

 1052 1072 فتة أولى

 1567 1883 فتة  انية

 442 469 فتة  الاة

 653 738 فتة رابعة وخامسة

 3714 4162 مجموع

 

  

 

 

 

28%

42%

12%

18%

توزع الموارد البشرية حسب الفئات الوظيفية
2015

فئة أولى  فئة ثانية  فئة ثالثة  فئة رابعة وخامسة

46%

25%

00%

08%

توزع الموارد البشرية حسب الفئات 
 2014الوظيفية

فئة أولى فئة ثانية فئة ثالثة فئة رابعة وخامسة

2
0

1
5

                     
                  A

n
n

u
al re

p
o

rt  



 commercial bank of Syria  السوري التجاري المصرف

 

   

www.cbs-bank.sy 

23 

 في القطاع المصرفي و الحصة السوقية المنافسة

أكبر المؤسسات المصرفية السورية استنادا  ك على سيطرتن وقوتن المصرف التجاري السوري يحافظ

كية و األربابو فقد بلغت نسبة موجودات المصرف لالى حقوق المر من حجم الموجودات الى عدة معايي

من ودائع  %35و وحسففب معيار الودائع للمصففرف نصففيب % 40الى موجودات القطاع المصففرفي نحو 

سبة صرفي و ن سابات رأس المال %45القطاع الم شار و حسب معيار ح ضافة لالنت الجغرافي هذا باإل

صرافا   470عدد صرافات يصل ل حيث يملك الواسع ليشمل كل محافظات الجمهورية العربية السورية 

 يعمل تحت الخدمة لتوقإ الجزء المتبقي عن الخدمة بسففففبب أحداث صففففرافا ةبالمائ 60حواليمنها 

ويعز  المصففرف مكانتن على ارض الواقع من خالل المالءة المالية وتسففليم  األ مة وتداعياتها المختلفة.

شر في  سهامن المبا ستحقاقها لجميع المتعاملين و ا سيولة عند ا صفقات المالية ال سهيل واتمام ال ت

وانطالقا من ذلك يسففعى الفراد و الشففركات بشففقيها المالية )حواالت داخلية وصففرافة ..و والتجارية( ل

من خالل عمليات التطوير  ل مسففتمر الى البقاء في ريادة السففوق المصففرفية السففوريةالمصففرف بشففك

وانجا  العديد من االتفاقيات مع الشفففركاء المحليين و العالميين السفففتقدام  واإلداري و التقني و الفني

وسففففرعة انجا ها النظم و البرمجيات المصففففرفية الحدياة ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمة 

 .ميع المتعاملينلج

CBS 

 

 انـــــــ..................... أمة .ـــــثق
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 المصفففففففففففففففرف التجفففففففففاري السفففففففففوري
  الميزانية العامة الموحدة في31/12/2015

 أرقام المقارنة ليرة سورية أرقام السنة ليرة سورية  

 70/05/4510في 70/05/2510في ايضاحات لموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداتا

  213,159,769,414.35  242,150,005,587.60 3 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

  237,909,208,156.50  429,316,926,764.88 4 لدى مصارف ومؤسسات مصرفية أرصدة

  53,567,282,320.74  74,621,813,312.64 5 لدى مصارف ومؤسسات مصرفية إيداعات

العادلة من خالل  بالقيمةموجودات مالية 
 بيان الدخل

   

    مشتقات أدوات مالية

 364,588,334,020.72 358,497,809,073.44 7 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

     قروض وسلف لبنوك

     متوفرة للبيعموجودات مالية 

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
10 69,936,414,365.20 68,641,949,725.29 

    موجودات مالية مرهونة

 764,193,357.72 1,240,449,443.48 12 استثمارات في شركات حليفة

 3,793,500,000.00 3,793,500,000.00 13 استثمارات في شركات تابعةوحليفة

    (في البيانات الماليةغير الموحدة)

    استثمارات عقارية

 1,449,485,307.36 1,440,228,769.17 15 موجودات ثابتة

    شهرة

 16,985,813.19 8,065,537.29 17 موجودات غير ملموسة

    موجودات ضريبيةمؤجلة

 123,336,379,420.60 200,074,785,424.46 18 موجــــــــــــودات أخرى

    وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 1,067,227,087,536.47 1,381,079,998,278.16  مجمــــــــــــــوع الموجــــــــــــــــــــودات
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 المطلوبففففففففففففات وحقوق الملكففففففففففففففففففية:

 70/05/4510 في 70/05/2510 في  المطلوبــــــــــــــــــــــات

 62,188,533,409.99 73,228,054,473.42 20 ودائع وبنوك  ومؤسسات مصرفية

 487,748,016,326.18 663,742,829,758.71 21 ودائع عمالء

 221,294,872,691.88 285,785,763,948.68 22 تأمينات نقدية

    مشتقات أدوات مالية

 51,910,878,066.08 53,173,270,240.58 23 أموال مقترضة

    سندات دين

 9,672,110,449.39 4,989,051,170.38 25 مخصصات متنوعة

 5,975,434,442.98 2,232,562,203.98 26 مخصص ضريبة الدخل

    مؤجلةمطلوبات ضريبية 

 15,564,223,192.08 24,659,271,131.94 27 مطلوبـــــــــــــــــــــات أخرى

مجمــــــــــــــــــوع 
 المطلوبــــــــــــــــــــــات

 1,107,810,802,927.69 854,354,068,578.58 

حقـــــــــــــــــــــــوق 

 الملكــــــــــــــــــــــــية

   

حقـــــــــــــوق مساهمي 
 المصـــــــــــــــــرف

   

 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00 28 رأس المال المكتتب به

    عالوة/)خصم(اإلصدار

    (أسهم الخزينة)

 38,212,400.00 64,563,500.00 30 الهبـــــــــات

 19,425,899,404.40 19,958,176,027.40 30 القانوني االحتياطي

 19,424,481,115.51 19,956,757,738.51 30 االحتياطي خاص

 4,733,657,114.76 4,866,967,841.76 30 احتياطيات أخرى

 878,895,797.98 878,895,797.98 30 احتياطي عام لمخاطر التمويل

    فروقات ترجمة عمالت أجنبية

التغير المتراكم في القيمة العادلة 

 للموجودات المالية المتوفرة للبيع

   

حصة حقوق المساهمين من السندات 
 والقروض القابلة للتحويل ألسهم

   

 12,202,827,335.03 4,258,212,980.08 34 الربح )الخسارة(للفترة بعد الضرائب

    أرباح مدورة محققة)خسائر متراكمة(

أرباح مدورة غير محققة)خسائر 

 متراكمة(

33 153,285,621,464.74 86,169,045,790.21 

مساهمي  -مجموع حقوق الملكية 

 المصرف

 273,269,195,350.47 212,873,018,957.89 

    حقوق األقلية

    مجموع حقوق الملكية

 1,067,227,087,536.47 1,381,079,998,278.16  مجموع المطلوبات وحقوق األقلية
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 المصفففففففففففففففرف التجفففففففففاري السفففففففففوري
  بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في31/12/2015

ليرة  أرقام المقارنة ليرة سورية أرقام السنة  

 سورية

 70/05/4510 في 70/05/2510 في ايضاحات 

  12,602,030,600.01  11,538,758,479.06 35 الفوائـــــــــــد الدائنـــــــــــــــة

 (8,688,793,977.00) (10,277,245,864.94) 36 الفوائـــــــــــد المدينــــــــــــــة

  3,913,236,623.01 1,261,512,614.12  صافــــي الدخـــل من الفائــــدة

  4,827,558,399.41  4,311,539,819.27 37 العمــــوالت والرسـوم الدائنـة

 (42,662,669.17) (9,976,902.27) 38 العمــــوالت والرسـوم المدينـة

  4,784,895,730.24 4,301,562,917.00  صافي الدخل من العموالت والرسوم

  8,698,132,353.25 5,563,075,531.12  صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

  13,083,985,599.00  10,930,721,188.12 39 أرباح )خسائر(تشغيليةناتجة عن تقييم العمالت األجنبية

  10,570,874,984.63  67,116,575,674.53 39 أرباح )خسائر(تقييم مركز القطع البنيوي

    أرباح )خسائر(موجودات مالية للمتاجرة

    أرباح )خسائر(موجودات مالية محددة لتقاس بالقيمة

    العادلة من خالل بيان الدخل

    متوفرة للبيعأرباح )خسائر( موجودات مالية 

  7,456,864,299.39  7,160,169,764.71 44 ايرادات تشغيلية أخرى+)المناطق الحرة(

  39,809,857,236.27 90,770,542,158.48  اجمالي الدخل التشغيلي

 (2,047,477,528.00) (2,261,232,325.20) 45 نفقات الموظفين

 (249,236,412.53) (229,911,393.91) 15 استهالكات الموجودات الثابتة الملموسة

    اطفاءات الموجودات غير الملموسة

    خسائر تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

    خسائر تدني استثمارات مالية محتفظ بها

    حتى تاريخ األستحقاق

    مخصصات متنوعة

 (5,862,269,906.08) (13,756,464,539.76) 46 مصاريف تشغيلية أخرى

 (8,158,983,846.61) (16,247,608,258.87)  اجمالي المصروفات التشغيلية

 31,650,873,389.66 74,522,933,899.61  الربح )الخسارة( من التشغيل

    حصة المصرف من أرباح )خسائر( شركات حليفة

    أرباح موزعة من شركات تابعة وحليفة

    (في البيانات الماليةغير الموحدة فقط)

    الربح )الخسارة(قبل الضريبة

    الربــــــــح )الخسارة( للسنـة

  5,826,464,238.00  2,083,591,999.00  ضريبة الدخل

  1,525,353,416.00  532,276,623.00  االحتياطي القانوني

  1,525,353,416.00  532,276,623.00  االحتياطي الخاص

    احتياطي عام لمخاطر التمويل

  10,570,874,984.63  67,116,575,674.53  األرباح المدورة غير المحققة)ربح تقويمي(

  12,202,827,335.03  4,258,212,980.08  حصة الدولة من األرباح

  31,650,873,389.66 74,522,933,899.61  المجمـــــــــــــوع العــــــــــــــــــــام
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 )الختامية( 5102/21/12ة في : يللفترة المنته النقدية التدفقات بيانالمصرف التجاري السوري/ 

 القيم بآالف الليرات السورية

 الفرق 2014/12/31 2015/12/31  البيفففففففففففان
 

أـ التدفقات النقدية من النشاطات 

 التشغيلية 
     

 42,872,061 31,650,873 74,522,934  صافي النتيجة قبل الضريبة :

التعديالت على صافي النتيجة قبل 
الضريبة لمطابقتها مع النقد الناتج 

من ) المستعمل في ( النشاطات 
 التشغيلية  :

     0 

 133,840 575,237 709,077  يضاف : 

        ـ صافي المؤونات على الديون
تدني قيمة  ـ استهالكات ومؤونات

 الموجودات الثابتة 
       

ـ فروقات تقييم سلبية لالستثمارات 
 المالية المحتفظ بها للمتاجرة

       

ـ مؤونة تدني قيمة االستثمارات 

 المالية 
       

ـ مؤونة تدني األسهم 
والمساهمات في المصارف 

 والمؤسسات المالية

       

ـ مؤونة تدني في حسابات 

 مصارف متنازع عليها 
       

ـ صافي موؤنات على حسابات 

 خارج الميزانية 
       

        ـ مؤونات مختلفة
        ـ خسائر رأسمالية

        ـ فوائد محققة غير مستحقة الدفع 
 133,840 575,237 709,077  ـ نفقات مستحقة غير مدفوعة

قبل الضريبة بعد صافي النتيجة 
 االضافة:

 75,232,011 32,226,110 43,005,901 

 (692) 506,317 507,009  ينزل 

ـ فروقات تقييم ايجابية 

االستثمارات المالية المحتفظ بها 

 للمتاجرة

     0 

 0      ـ أرباح رأسمالية 

ـ فوائد وعموالت محققة غير 

 مستحقة القبض
 507,009 506,317 (692) 

 43,005,209 31,719,793 74,725,002   المجموع ينقل لما بعده
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 بآالف الليرات السورية5102/21/12ة في : يلفترة المنتهبيان التدفقات النقدية عن 

 البيان
 

  الفرق 2014/12/31 2015/12/31 

 43,005,209 31,719,793 74,725,002  المجموع نقل مما قبله
 0     التغيرات في الموجودات والمطاليب 

ـ ) الزيادة ( / النقص في سندات على الدولة 
مشتراة  إيداعوأذونات خزينة للمتاجرة وشهادات 

 للمتاجرة

    0 

ـ ) الزيادة ( / النقص في حساب المديرية 
 العامة والفروع  في سورية والخارج

 5,665,335,95
1 

3,694,109,143 (1,971,226,808
) 

ـ ) الزيادة ( / النقص في حساب السحوبات 
 راةتووثائق الشحن المش

    0 

ـ ) الزيادة ( / النقص في تأمينات االعتمادات 

المستندية والحسابات المجمدة وعمليات قيد 

 التصفية

 70,494,475 5,245,765 (65,248,710) 

( / النقص في حساب أدوات مالية  ـ ) الزيادة

 للمتاجرة

    0 

ـ ) الزيادة ( / النقص في حساب التسهيالت 

 االئتمانية  

 358,497,810 359,905,274 1,407,464 

ـ ) الزيادة ( / النقص في حساب المدنيون 

 المختلفون 

 26,384,785 20,405,522 (5,979,263) 

( / النقص في دفعات مقّدمة على  ـ ) الزيادة

 أرباح 
المصارف العامة لصالح صندوق الدين العام ) 

 فائض الموازنة(

    0 

 (1,333,996) 12,588,787 13,922,783  ـ ) الزيادة ( / النقص في الموجودات المختلفة
 

ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب المديرية 

 والفروع 

 5,505,865,20
8 

3,604,116,210 1,901,748,998 

 175,994,813 487,748,016 663,742,829  ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب الودائع 
ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب التأمينات 

 المقبوضة 

 149,405,893 122,375,829 27,030,064 

ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب القيم برسم 
 الدفع ألجل قصير 

 2,784,148 2,270,628 513,520 

ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب الدائنون 

 المختلفون 

 133,595,721 96,648,416 36,947,305 

ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب عمليات على 
 أدوات مالية

 0 0 0 

ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب ايرادات أخرى 

 مقبوضة مقدما  

 603,608 768,591 (164,983) 

 0     ـ تعويض نهاية الخدمة المدفوع 
 0     ـ حسابات أخرى دائنة

 ـ صافي األموال الناتجة ) المستعملة ( في 

 النشاطات التشغيلية قبل الضريبة 

 396,086,605 253,392,992 142,693,613 

 3,742,872 5,826,464 2,083,592  ـ الضريبة المدفوعة
ـ صافي األموال الناتجة ) المستعملة( في 

 النشاطات التشغيلية بعد الضريبة ) مجموع أ(

 

 
394,003,013 247,566,528 146,436,485 
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ج ـ التدفقات النقدية من النشاطات 
    2014  2015 التمويلية :

ـ الزيادة / ) النقص ( في حساب 
 االحتياطي االلزامي النقدي

 على الودائع  
32,129,040 23,438,108 

(8,690,932) 

ـ الزيادة / ) النقص ( في األقساط 
 المكتتب بها غير المسددة

0 0 
0 

( في حساب مصرف  ـ الزيادة / ) النقص

 سورية المركزي
50,065,378 50,065,378 

0 

 5102/21/12ة في : يللفترة المنته التدفقات النقدية

   
 البيـــــــــــان

 
 الفرق 2014/12/31 2015/12/31

ب ـ التدفقات النقدية من النشاطات 
 االستثمارية

   

ـ ) الزيادة ( / النقص في الحسابات لـدى 

مصرف سوريـة المركـزي    ) باستثناء الحسابات 
الجارية واالحتياطي االلزامي النقدي على 

 الودائع(

7,052,334 4,172,019 (2,880,315) 

( / النقص في حساب سندات على  ـ ) الزيادة

الدولة وأذونـات خزينـة    ) باستثناء السندات 
 العامة وأذونات الخزينة للمتاجرة (

69,896,814 68,602,350 (1,294,464) 

ـ ) الزيادة ( / النقص في حسابات المصارف ) 

باستثناء الحسابات الجارية وشهادات االيداع 
 من المصارف للمتاجرة ( المشتراة

74,621,813 53,567,283 (21,054,530) 

ـ ) الزيادة ( / النقص في حساب سندات على 

الدولة وأذونات خزينة     ) باستثناء السندات 
 العامة وأذونات الخزينة للمتاجرة (

   0 

 0    ـ ) الزيادة ( / النقص في فروقات التقييم

( / النقص في األسهم  ـ ) الزيادة

 والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية
5,033,949 4,557,693 (476,256) 

ـ ) الزيادة ( / النقص في الموجودات الثابتة 
 غير المادية

8,065 16,986 8,921 

ـ ) الزيادة ( / النقص في الموجودات الثابتة 

 المادية
1,266,056 1,328,674 62,618 

الزيادة ( / النقص في الموجودات الثابتة ـ ) 
 المالية

    0 

 0     ـ ) الزيادة ( / النقص في فروقات التقييم
ـ ) الزيادة ( / النقص في القيم العينية المعدة 

 للبيع
    0 

ـ ) الزيادة ( / النقص في في األرباح أو ) 

 الخسائر ( الناتجة

عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في  
 أدوات مالية متوفرة للبيع

    0 

 0     ـ حسابات أخرى
 0     ـ أنصبة األرباح النقدية المقبوضة

 صافي األموال الناتجة ) المستعملة (في 
 النشاطات االستثمارية   ) مجموع ب (

(157,879,031) (132,245,005) (25,634,026) 
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ـ الزيادة / ) النقص ( في حسابات 
 المصارف 

 ) باستثناء ( الحسابات الجارية (

623,019 378,524 244,495 

ـ الزيادة / ) النقص ( في حسابات 

 شهادات االيداع 
    0 

ـ الزيادة / ) النقص ( في األموال 

 1,262,392 1,845,500 3,107,892 المقترضة

 10,418,811 5,763,839 16,182,650 ـ الزيادة / ) النقص ( في فروقات تقييم 
ـ الزيادة / ) النقص ( في األموال الخاصة 

 0 0 0 المساندة
ـ الزيادة / ) النقص ( في رأس المال 

 3,210,370 111,450,438 114,660,808 ماالحتياطيات والعالوات

 ـ أنصبة األرباح النقدية المدفوعة 
    0 

 (3,742,872) 10,964,485 7,221,613 ـ حسابات أخرى 

  7,163,936 8,456,556 (1,292,620) 

  86169046 75598171 10,570,875 
ـ صافي األموال الناتجة ) المستعملة( 

 في
 11,980,519 241,084,783 253,065,302 النشاطات التمويلية   ) مجموع ج ( 
ـ صافي األموال الناتجة من ) 

 المستعملة( في  
كافة النشاطات د=)  مجموع أ + ب + ج  
) 489,189,284 356,406,306 132,782,978 

 

 

 5102/21/12ة في : يللفترة المنتهالتدفقات النقدية 

 الفرق 2014/12/31 2015/12/31 البيفففففففففففان

 والحسابات النقد وشبه النقد حساب
 الفترة نهاية في المصارف لدى الجارية
 السابقة

561,794,319 418,216,316  

 72,605,035 61,810,010  

 132,782,978 356,406,306 489,189,284 مجموع
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 5/12/20131اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة  للسنة المالية المنتهية في 

 السياسـات المحاسبية : 

 أسس إعداد البيانات المالية :  -

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمصررروش كارررولاتب التاقًاة كمعا للمًااصيو الصرررادرة عا مجل  مًااصيو 

المحاسررربة الدكلية كالتفاررريوات الصرررادرة عا لجنة تفاررريوات التعارصو المالية المنبمعة عا مجل  مًااصيو 

م إعداد ل  النعد كالتاررليو كاد تالمحاسرربة الدكلية ككمعا للعوانيا المحلية النام ة كتًاليمات كاوارات مج

البيانات المالية الموحدة كمعا لمبدأ التكلفة التارصخية كإن الليوة الارررورصة عم عملة إر ار البيانات المالية 

الموحدة كاد تم إعداد اإلصضاحات قآالش الليوات الاورصة كقما صخص حااقات المصوش التجاري الاوري 

 معط . 

 الية : أس  توحيد البيانات الم

تارصخ  9  م ن  ب934تم توحيد البيانات المالية للمصررروش تقبيعا لعوار مجلررررررر  النعد كالتارررليو رام  - 

 كمق  5002 11 52

 ما صلم :     

 تم إعداد البيانات المالية الموحدة لكامة موكع المصوش الًااملة ضما أراضم الجم ورصة الًاوقية الاورصة . - 

الية الموحدة لكامة موكع المصررروش مم سرررورصة قاإلضرررامة إلم موكع المنا ق الحوة تم إعداد البيانات الم- 

 كحااقات المصوش التجاري 

 الاوري اللبنانم قًاد أن تم توامق حااقات ا مع حااقات المصوش التجاري الاوري .     

 أعم الاياسات المحاسبية الماتخدمة :    

 بيانات المالية الموحدة عم لما صلم : أعم الاياسات الماتخدمة مم إعداد ع ه ال   

 توجمررة الًامرالت األجنبيررة :    

  صتم تاررجيا المًاامالت التم تتم قالًامالت األجنبية لالا الاررنة قرسررًاار الصرروش الاررائدة مم تارصخ

 إجواء المًاامالت . 

  سًاار الًامالت األجنبية صدة الموجودات المالية كالمقلوقات المالية قر سقية الصتم تحوصا أر اائدة الو

شوة رام   صوش   5012 15 31تارصخ   541مم تارصخ الميزانية الًاامة كاد تم اعتماد الن صادرة عا م ال

 سورصة المولزي .

  صتم تاررجيا األرقاو كالخاررائو الناتجة عا تحوصا الًامالت األجنبية مم قيان الدلا كصتم مصررا األرقاو

  . 5002 5 9تارصخ  1 م ن ب 365النعد كالتاليو  كالخاائو الفًالية كالتعوصمية حاب اوار مجل 

 تصنيو الدصون كتشكيا المؤكنات كاالحتيا ات  :- 

صتم تصنيو الدصون قكامة أارركالب كتكوصا مخصص التدنم للدصون المنتجررة ك ريو المنتجة حاررب تًاليمات     

 اوار مجل  النعد 
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كلم صتم تشكيا احتيا م عررررام لمخا و التموصا قناءل علم اوار  . 5004 15 4تارصخ  9 م ن ب245كالتاليو     

 مجل  النعد 

  . 5015 11 13تارصخ  9 م ن  ب 405كالتاليو رام     

 الموجررودات الماقترررة :   

تاررجا الموجودات الماقتة الملموسررة قداصة قالتكلفة مضرراش إلي ا التكاليو األلوت الموتبقة ق ا مباارروة  م 

 تعاس قًاد ذلك حاب  نموذج التكلفة ) التكلفة مقوكحا من ا االست الك المتوالم ( . 

ة واألعمار يويتم استهال  الموجودات الاابتة بطريقة القسط الاابت وباستخدام النسب المتوية التال

 التالية :  اإلنتاجية

 المتوقع اإلنتاجيالعمر  النسفبة المتويفة االسفففم

 سنة 51 % 2 مبانففففي

 سنين 01 % 01 معدات وأجهزة وأ اث

 سنين 4 % 52 وسفائط نقففل

 سنوات 8 % 02 أجهزة الحاسب ا لي

 

 أخــرى 

 سنين 01 % 01 نفقات تأسفيس

 سنوات 8 % 02 برمجيفففات

 سنين 01 % 01 عقارات بالتخصيص

تحتسب ضريبة الدخل المستحقة على أساس األرباب الخاضعة للضريبة : ضريبــة الدخـــل

 ووفن النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة 

 الموجــودات:

 تفاصيل هذا البند هي كما يلي : اننقد وأرصدة لدى مصارف مركزية :-1

       5104 

 ليرة سورية  ألإ   المقارنةأرقام  ليرة سورية  ألإ  أرقام السنة  
 05 310 336  71 411 018  نقد في الخزينة

   أرصدة لدى مصارف مركزية :
 035 643 600  035 286 431 حسابات جارية -

   أخفرى  
 27 48 الطوابع  
 81 364 81 364 اتفاقات المدفوعات  
 4 000 572 8 110 220 قروض داخلية ) ع . أ (  

على  اإللزامي احتياطي
 الودائع

171 051 75 016 476 57  

  507 021 381  545 021 112   المجمـــــوع 
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من متوسفففط أرصفففدة الودائع  % 2االحتياطي اإللزامي على الودائع   بنسفففبة  قام المصفففرف  بتكوين

 اليومية )بالليرة السورية والقطع االجنبي(

 أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية  :-4

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :         

ومؤسسفففات  مصفففارف 
 مصرفيفففة محليففففة

مصرفيففة  مصفففارف ومؤسسفففات
 خارجيففة

 المجمففوع

 5102 4510 5102 5104 5102 5104 

أرقام  أرقام السنة البيففففان
 المقارنة

 ةنأرقام المقار أرقام السنة أرقام المقارنة أرقام السنة 

ألفففإ لفففيفففرة  ليرة سورية 
 سورية  

 ألإ ليرة سورية   ألإ ليرة سورية   ألإ ليرة سورية   ألإ ليرة سورية  

 حسابات جارية
 وتحت الطلب

715 44 150 55 274 535 451 563 668 573 158 708 451 516 111 573 

ودائع استحقاقها 

ترة فاألصلي خالل 
 أشهر أو أقل  7

      

 117 909 108 419 128 918 117 888 187 419 171 514 11 912 44 191 المجمففوع

 :     تفاصيل هذا البند هي كما يلي ان:إيداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية-5

مصفففارف ومؤسسفففات مصرفيفففة  البيففففان
 محليففففة

مصفففارف ومؤسسفففات         
 مصرفيففةخارجيففة

 المجمففوع                            

 1025 1024 1025 1024 1025 1024 
 أرقام السنة 

 ألإ ليرة سورية  
أرقام المقارنة 

 ألإ ليرة سورية  
 أرقام السنة

 ألإ ليرة سورية  
 أرقام المقارنة

 ألإ ليرة سورية  
 أرقام السنة

 ألإ ليرة سورية  
 أرقام المقارتة

 ألإ ليرة سورية  

ايداعات ) ودائع 
 الجل تستحن

 7بعد 
 أشفففففففهر (

- 832 010 0 607 850 34 816 732 25 607 850 34 816 283 27 

 المجففموع
 

- 832 010 0 607 850 34 816 732 25 607 850 34 816 283 27  

 

                                                                            . 4102هو سحب وديعة املصرف العقاري خالك عام  4102و  4102الفرق احلاصل يف إيداعات املصارف واملؤسسات املصرفية احمللية بني عامي -
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 تسهيالت ائتمانية مباشرة :-7

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :     

 5102 4102 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سوريةأرقام السنة  

  768 724  727 801  كمبياالت ) سندات ( محسومة 

   حسابات جارية مدينة     

 726 772 418 781 377 170 قروض وسلإ 

   بطاقات االئتمان    

   تمويلى أخرى  ايجارذمم مدينةقروض 

 46 176 510 34 103 581 ديون قيد التسوية

 413 821 180 478 114 610 المجمفففففوع   

 ( 57 172 301) ( 48 311 647) ينزل : فوائد معلقة ) محفوظة ( 

ينزل : مخصص تدنى تسهيالت ائتمانية  
 مباشرة

(041 313 71 ) (103 072 01) 

 184 588 114 158 497 809 المباشرة  االئتمانيةالتسهيالت  صافي

 

ألإ ليرة سورية أي ما نسبتن  74 927 180بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة ) غير المنتجة ( 

ألإ ليرة  48 918 102( من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة للسنة الحالية مقابل  % 27.28) 

 ( من الرصيد الممنوب في نهاية السنة السابقة .  %21سورية أي ما نسبتن )

ألإ ليرة  141 111 818بلغت التسففهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة السففورية أو بكفالتها -

( من اجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة للسنة الحالية  %78.49بتن ) سورية أي ما نس

 ( في نهاية السنة السابقة . %81.84ألإ ليرة سورية أي ما نسبتن ) 118 902 228مقابل 

 مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة :-

 5102 5104 

 أرقام المقارنة ألإ ليرة سورية   أرقام السنة ألإ ليرة سورية   

 02 186 525  01 072 103 الرصيد في بداية السنة

الفائض المقتطع خالل السنة من 
اإليراداتالمستخدم من المخصص 
 خالل السنة ) للديون المشطوبة ( 

 575 880 00  882 083 7 

 01 072 103  71 313 041  الرصيد في نهاية السنة 
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 الفـوائـــد المعلقــة :

 فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة :

      2510       4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 08 447 860  57 172 301  الرصيد في بداية السنة

يضاف : الفوائد المعلقة خالل 
 السنة .  

 417 182 3  151 415 3 

   ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات . 

ينزل : الفوائد المعلقة التي تم 
 شطبها . 

  

 11 915 720 12 902 101  الرصيد في نهاية السنة 

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق :-20

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

      2510       4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

موجودات مالية غيرمتوفر لها أسعار 
 سوقية : 

  

   أذونات خزينة حكومية 

 83 357 424 81 103 106 سندات مالية حكومية وبكفالتها   

    سندات واسناد قروض شركات 

 71 811 71 811 سندات مالية أخرى

   أسهم شركات

 636 618 636 618 احتياطي عام مخاطر التمويل  

مجموع موجودات مالية غير متوفر 
 لها أسعار سوقية .  

 404 178 81 121 840 86 
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 استثمار في شركات حليفة  :-21

 فيما يلي أرصدة المساهمة في رأس المال الشركات الحليفة   :

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 60 644 60 644  المساهمة في رأس مال أوبا  كيراساد

 0 040  0 040  االكتتام في أسهم المصرف الصناعي 

 0 114 0 114  االكتتام في أسهم بنك العالم العربي    

مساهمتنا في برنامج تمويل التجارة 
 العربية أبو ظبي   

 364 824 175 762 

مساهمتنا في برنامج تمويل التجارة  
 األطول أجال لدى البنك االسالمي    

 338 734 731 551 

 06 220 70 246  لتأمين االستامار اإلسالميةالمؤسسة 

لتنمية القطاع  اإلسالميةالمؤسسة 
 الخاص

 172 14 652 22 

 741 741  شركة مرفأ الالذقية 

 88 88  الشركة السورية للغزل 

 00 00  البنك العربي

 784 291 2 140 449  المجمففوع 

 استثمارات في شركات تابعة وحليفة) في البيانات المالية غير الموحدة فقط (   :-21

ان مساهمتنا في الشركات التابعة والحليفة هي المساهمة في رأس المال للمصرف السوري اللبناني 

 % 64.71ومقره في لبنان وبلغت نسبة المساهمة 

 موجودات ثابتة  :-25

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:     

  أجهفففزة معففدات 

 المجمفوع أخرى الحاسب ا لي وسائط نقل وأجهزة وأ اث مباني 

ليرة ألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  5102أرقـام السـنة 
 سورية

       الكلفففة :

 4 056 384 211 864 0 571 650 051 100 266 036 0 831 031 الرصيد في بداية السنة 

 500 374 67 165 53 101 -      15 317 6 171 اضافات

       استبعادات

 4 741 416 215 388 0 523 641 051 100 861 660 0 831 011 الرصيد في نهاية السنة

       المتراكم :االستهالكات 

استهال  متراكم في بداية 
 السنة

583 688 643 448  285 051 265 108 0 151 551 536 831 5 

 551 115 72 051 37 512 718 77 867 36 266 استهال  السنة 

 01 517  01 517     اضافات

 ( 01 514)     ( 01 514)  استبعادات

االستهال  المتراكم في نهاية 
 السنة

622 144 578 480 686 051 031 011 0 041 522 581 111 5 

       التدني في القيمة

صافي القيمة الدفتري 
 للموجودات الاابتة
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دفعات على حسام شراء 
 موجودات  ابتة 

      

 مشاريع تحت التنفيذ 
 

      

صافي الموجودات الاابتة في 
 نهاية السنة

145 714 845 129 41 870 248 818 117 119 440 2 

معدات وأجهزة  مباني 4510أرقففام المقارنففة: 

 وأثاث

وسائط 

 نقل

أجهزة 

الحاسب 

 اآللي

 المجموع أخرى

       الكلفففة :

 4 113 560 202 864 0 510 150 051 100 236 340 0 830 154 الرصيد في بداية السنة

 76 773  56 111  1 473  اضافات

 (  8 624)  (8 111)    ( 624)  استبعادات

 الرصيد في نهاية السنة
 

031 831 0 036 266 100 051 650 571 0 864 211 384 056 4 

       االستهالكات المتراكم :
استهال  متراكم في بداية 

 السنة
575 366 088 712  711 054 513 143 188 062 130 471 5 

 541 042 72 033 66 476 2 585 75 761 36 666 استهال  السنة 

 01 710    01 710  اضاففات

       استبعادات

 االستهال  المتراكم في
 نهاية السنة 

583 688 643 448 285 051 265 108 0 151 551 536 831 5 

 التدني في
 القيمة 

      

صافي القيمة الدفتري 
 للموجودات الاابتة

      

دفعات على حسام شراء 
 موجودات  ابتة 

      

       مشاريع تحت التنفيذ 

صافي الموجودات الاابتة في 
 نهاية السنة

117 617 770 040 741 571 504 884 561 468 441 0 

 

 موجودات غير ملموسة  :-27

    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :            

 4510 أرقفففام المقارنففة 2510 أرقفففام السففنة

 أخفرى أنظمفة  أخفرى أنظمفة  

 ) تذكر بالتحديد( حاسوم وبرامج ) تذكر بالتحديد( حاسوم وبرامج البيفان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

  58 133  08 168 رصيد بداية السنة 
   6 182  اضافات
     للسنة اإلطفاء

  1 110  6 188 التدني خالل السنة
  28 988 8 085 8 910 رصيد نهاية السنة 
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 موجودات أخرى  :-28

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

  218 703 213 101 فوائد وايرادات برسم القبض 

 056 620 047 372  مصروفات مدفوعة مقدما  . 

   أخففففرى

 7 564 7 564 الشيكات والسحوبات

 51 412 257 58 764 362 مدينون مختلفون

المدفوعة والسلإ  التأمينات
 الخاصة بالمصرف

515 010 5 158 666 0 

 08 136 08 136 حسابات تصفية المصارف

 704 551 سلإ نفقات قيد التصفية

فوائد على السندات 
 المستحقة 

877 883 

 011 768 401  031 653 651 حسابات المؤقتة واالنتقالية 

 211 118 179  100 074 785  المجمففوع    

 :المطالــــــيب 

 ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية  :-10

 4510أرقفففام المقارنففة   2510أرقفففام السففنة 

داخففل  
 الجمهورية

خففارب 
 الجمهورية

داخففل  المجمفوع
 الجمهورية

خففارب 
 الجمهورية

 المجمفوع

 ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  

حسابات 
 جارية

283 224 31 263 837 5 124 556 37 626 210 24 832 868 3 277 066 85 

       ودائع ألجل

شهادات 
 ايداع

   _________ ________ ___________ 

 81 288 511 7 888 875 54 502 858 71 118 054 1 871 587    70 554 587 المجمفففوع

 ودائـع عمـالء  :-12

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 512 702 588 413 767 111 حسابات جارية 

 48 848 206  46 104 377  ودائع التوفير  

 004 511 124 032 882 427 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار   

   ايداعشهادات 

  70 238 536  75 836 824 حسابات مجمدة   
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 463 346 108  887 345 671  المجمــوع    

 

 تأمينـات نقديـة  :-11

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 2510      4510 

أرقام السنة ألإ ليرة  
 سورية  

أرقام السنة ألإ ليرة 
 سورية  

تأمينات مقابل تسهيالت 
 مباشرة  

734 272 072 380 130 005 

تأمينات مقابل تسهيالت غير 
 مباشرة  

 575 576 0 415 041 0 

 6 524 888 05 875 566 تأمينات أخرى .      

قطع أجنبي لحسام الغير 
 لغايات االستيراد 

251 180 11 351 101 86 

 71 611 754 48 706 721 قيم برسم الدفع ألجل قصير

 112 194 871   185 785 784 المجمففوع    

 : أمـوال مقترضـة-11

 4510أرقام السنة  2510أرقام السنة  

 21 182 736 21 182 736 اقتراض من مصرف سورية المركزي

اقتراض من مصارف /مؤسسات 
 خارجية

  

   مصرف-

   مصرف-

 0 642 211  7 013 615  اقتراض من جهات أخرى ) تذكر (

 52 920 878  51 271 170   المجمففوع 

 

 تمال  ألإ ليرة سفورية /2 845 500والبالغة /االقتراض من جهات أخرى  

 المستخدم من القرض الكويتي لصالح مصرف التسليإ الشعبي والمصرف الصناعي  -0

المستخدم من القرض المقدم من الصندوق الكويتي )تسهيل مالي ( عن طرين بنك الكويت  -5

 المتحد 
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 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : مخصصــات متنوعــة   :-15

رصيد بداية  
 السنة

المكون خالل 
 السنة

المستخدم 
 خالل السنة

ماتم رده 
 لإليرادات

رصيد نهاية 
 السنة

 ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  ليرة سوريةألإ  2510أرقام السنة 

 1 411    1 411 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 064    064 مخصص هبوط أوراق مالية  

 002    002 فوائد تأخير  راعي  

 50    50 فوائد ديون  راعية

 4 131 755    4 131 755 مخصصات مختلفة

 4 989 052    4 989 052 المجمففوع

      4510أرقام السنة 
 1 411    1 411 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 064    064 مخصص هبوط أوراق مالية  

 002    002 فوائد تأخير  راعي  

 50    50 فوائد ديون  راعية

 4 131 755    4 131 755 مخصصات مختلفة

فوائد محفوظة للقروض 
 والتسهيالت 

 210 867 4    

 9 871 220   4 881 059 4 989 052 المجمففوع

 

 ضريبـة الدخــل   :-18

 مخصص ضريبة الدخل :-أ

 ان الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي : 

 2510      4510 

 أرقام السنة ألإ ليرة سورية   أرقام السنة ألإ ليرة سورية   

 4 108 311 2 132 474 رصيد بداية السنة   .

   ( 7 345 635) ضريبة الدخل المدفوعة .   -

  0 126 352  +ضريبة الدخل المستحقة .   

 5 975 414 1 111 581 رصيد نهاية السنة .      
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 مطلوبات أخرى  :-17

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 5102      4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

فوائد برسم الدفع ) مستحقة غير 
 مدفوعة ( .  

581 55 581 55 

 386 210 817 816 ايرادات مقبوضة مقدما   

 225 183 868 616 مصروفات مستحقة وغير مدفوعة .

   أخرى )تذكر تفاصيلها(  .      

 46 188 46 188 تصفية المصارف السابقة 

 283 101 431 822 ضرائب ورسوم مالية متوجبة الدفع 

تأمينات االجتماعية والتأمين 
 والمعاشات

450 42 201 78 

 07 288 115 55 360 244 حسابات االمؤقتة واالنتقالية

 25 584 111 14 859 172 المجمفففوع 
 رأس المال  :-18

 ليرة سورية .  مليار/70بلغ رأس المال المصرف المسدد بالكامل / 

 ات  :االحتياطي-10

خالل السنة  % 01تمال المبالغ المتجمعة في هذا الحسام ما تم تحويلن من األرباب بنسبة 

/ ألإ ليرة سورية 01 126 038مبلغ وقفدره / 5102والسنوات السابقة وبلغت في نهاية عام 

 / .  5104/ ألإ ليرة سورية في نهاية عام /01 452 611مقابل /

 االحتياطي الخاص .-
خالل السنة  % 01تمال المبالغ المتجمعة في هذا الحسام ما تم تحويلن من األرباب بنسبة 

/ ألإ ليرة سورية 01 128 326مبلغ وقفدره / 5102والسنوات السابقة وبلغت في نهاية عام 

 . / 5104/ ألإ ليرة سورية في نهاية عام /01 454 460مقابل/ 

 احتياطيات أخرى :-

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 4510 2510 البيان

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 511 161 511 161 احتياطيات أخرى  -

 4 277 233  4 888 666 المخصص للمشاريع االستامارية-

 76 505 84 287 الهبات-

 636 618 636 618 احتياطي عام المخاطر التمويل-

 5 850 785 5 820 417 المجمفففوع 
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 أرباح المدورة غير المحققة :-11

تمال األرباب الناتجة عن عمليات تقييم القطع الواجب فصلها عن أرباب وخسائر القطع التشغيلي ) 

وقفد بلغت  4/5/5118/ تاريخ 4/ م ن /م785(  وذلك حسب قرار مجلس النقد والتسليإ رقم /الفعلي

 / مبلغ 5102األرباب غير المحققة في نهاية عام /

 148/ فقد بلغت /5104/ ألإ ليرة سورية مقابل األرباب غير المحققة في نهاية عام / 83 008 238/ 

غير المحققة عن العام السابن مع األرباب غير المحققة عن  / ألإ ليرة سورية وبمعالجة األرباب68 081

 . 5102/ ألإ ليرة سورية في نهاية  027 562 850العام الحالي أصبح الرصيد /

 األرباح الصافية :-14

 515 653/ ألإ ليرة سورية مقابل / 4 526 507مبلغ وقدره / 5102بلغت األرباب الصافية في نهاية عام 

/ وهي تمال األرباب اإلجمالية بعد استبعاد أرباب القطع 5104ية في نهاية عام // ألإ ليرة سور05

التقويمية وضريبة الدخل واالحتياطيات وتمال حصة الدولة من األرباب التي يتم توريدها الى و ارة المالية 

 )صندوق الدين العام ( ومعالجتها محاسبيا  خالل العام الالحن .   

 بيـان الدخـل  

 الفوائد الدائنة   :-15

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

   تسهيالت ا تمانية مباشرة .  

   حسام جارية مدينة   -

 00 134 751 01 515 230 قروض وسلإ-

 45 133 45 835 كمبياالت ) أسناد ( محسومة-

   بطاقات اال تمان-

   قروض وسلإ المصارف

   أرصدة لدى بنو  مركزية 

أرصدة وايداعات لدى بنو  ومؤسسات 
 مصرفيةأخففرى

427 715 764 710 

 332 451 332 451 حسابات الفروع واإلدارة 

  31 162  7 423 و ائن االعتمادات المستندية

 508 036 010 428 فوائد التأخير

  70 826                          51 351 مقبوضة مقدما  فوائد 

 21 801 012 22 518 758 المجمففوع    

 

 

 



 commercial bank of Syria  السوري التجاري المصرف

 

   

www.cbs-bank.sy 

43 

 

 الفوائد المدينـة   :-18

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 6158 01 ودائع بنو  ومؤسسات مصرفية   

     ودائع عمالء   

 507 701 806 544 حسابات جارية-

 5 132 477 7 573 144 ودائع توفير -

 4 308 263 2 848 201 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار-

  332 451  332 451 حسابات الفروع واإلدارة 

 8 888 794   20 177 148  المجمففوع    

 

 العموالت والرسوم الدائنة:-17

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 5102 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

  448 111  131 170 عمولة الكفاالت والقبوالت

 706 557 عموالت تسهيالت مباشرة  

عموالت تسهيالت غير 
 مباشرة  

301 661 0  443 518 7  

 58 351 01 033 عمولة شيكات مشتراة

عمولة شيكات مباعة 
 وحواالت   

310 441  550 750  

عمولة على الحسابات  
 الجارية    

388 08 718 03  

عمولة تأجير الصنادين 
 الحديدية 

154 7 452 7  

  737 760 562 576 عمولة عمليات القطع 

  470 340   814 830 عمولة مختلفة

  4 817 558 4 122 540 المجمففوع    
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 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : العموالت والرسوم المدينة:-18

      2510       4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 5 - عمولة تحصيل سندات

 162 0 033 عمولة مدفوعة للمركزي 

 2 88 عمولة لقاء حواالت 

 31 003 عمولة تخمين عقار معاكس

عمولة ومصاريف مدفوعة 

 للمراسلين 
663 5 511 

  40 517 2 371 عمولة بدل تأمين مدفوع 

 41 881 9 977 المجمففوع    

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : أرباح )خسائر( عمالت أجنبية /فروقات القطع   :-19

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

فروقات القطع اليومي 
 )الفعلي(    

350 171 01  168 167 07 

فروقات القطع البنيوي 
 )التقويمي(

238 008 83 632 231 01  

  11 854 882  78 047 197  المجمففوع    

 ايرادات أخرى    :-44

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 0 178 636 0 174 258 فوائد اسناد الدين العام 

 25 276  81 444 قرطاسية 

 77 113 21 565 بريد ورق وهاتإ

 21 86 طوابففع  

 210 - أرباب بيع موجودات  ابتة   

 430 772 عمولة تخمين عقارات 

 1 281 04 472 استردادات مختلفة 

 55 717 54 626 ايجارات

 125 018 - عمولة تسديد أقساط 

واردات بطاقات الدفع 
 االلكتروني

161 566 410 747 

  2 112 121 2 863 075 واردات سنين سابقة

 7 458 884  7 280 289  المجمففوع    
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 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : الموظفيـن :نفقـات -45

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 0 812 253 0 616 821 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين  

 552 222 505 121 مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي  

 - 412 تعويضات تنقالت  

 1 111 01 037 تعويض نهاية الخدمة للموظفين   

  01 818 06 023 كسوة المستخدمين   

 011 211 012 131 نفقات طبية

 43 211 71 321 تدريفب الموظفيفن

 7 561 7 833 مياومات سفر 

 78 211 80 211 مبالغ مخصصة للمشاريع االجتماعية  

  1 047 477   1 182 111 المجمففوع    

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : مصاريف تشغيلية أخرى:-48

 2510 4510 

 ألإ ليرة سورية  أرقام المقارنة  ألإ ليرة سورية  أرقام السنة  

 8 417 1 580 مصاريإ اعالن وتسوين  

 752 182 761 615 ايجارات تحت عقود ايجار تشغيلية  

 012 541 051 541 مصاريإ قرطاسية وادارية مختلفة   

   أخرى ) تذكر بالتفصيل (    

 51 238 54 110 اصالب وصيانة األ اث والمفروشات

 033 123 477 815 اصالب وصيانة ا الت واألدوات
 8 772 8 456 نفقات وسائل النقل

 06 374 57 780 محروقات وسائل النقل 
 52 737 رسوم وغرفة التجارة

 71 111 71 111 نفقات مفوضية الحكومة
 4 122 2 134 رسوم مختلفة

رسوم االشترا  في االتحادات 
 المصرفية 

012 012 

 34 601 67 181 بريد وبرق وهاتإ 
 632 0 852 نفقات ضيافة واستقبال

 0 017 0 211 تبرعات
 72 300 76 660 طوابع

  7 582 2 123 نفقات تنظيفات
 08 808 08 350 نفقات قضائية

 4 861 431 05 478 271 نفقات مختلفة 
 7 114 7 147 مؤونة الديون المشكو  فيها 

 0 537 161 ضرائب ورسوم مالية 
 778 344                                 017 841 نفقات سنين سابقة 
 51 785 خسارة المناطن الحرة

____________ 
813 4 

____________ 
  5 881 170 21 758 481 المجمففوع
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 إدارة المخاطــر  :-51

 مخاطــر الســـيولة :-

يلخص الجدول أدناه تو يع المطلوم ) غير مخصومة ( على أساس الفترة  المتبقية الستحقاق  –أوال  

 التعاقدي بتاريخ البيانات التالية : 

أرقام 

السنة 
5102 

 8أقل من 

 أيام

أيام  8بين 

 وشهر

 1-2بين

 أشهر

أكثر من  أشهر 9-8 أشهر 1-8

 سنة

 المجموع

 المطلوبــات

405 712 016      405 712 016 
مصرف 
سورية 
 المركزي

المصارف 
 المحلية

151 616 04      151 616 04 

المديرية 
العامة 
 والفروع

516 682 212 2      516 682 212 2 

 887 345 651 011 086 311 67 173 013 006 016 313 000 610 884 011 375 376 051 117 605 الودائـــع

ودائع تحت 
 الطلب

316 438 60 211 013 80 211 013 80 211 013 80 211 013 80 316 438 60 111 767 413 

 032 882 425 01 166 182 02 853 761 41 316 611 47 260 628 40 455 171 8 042 404 ودائع ألجـل

 46 104 377 1 815 148 3 515 501 3 515 501 3 515 501 3 515 501 1 815 143 ودائع التوفير

الحسابات 
 المجمدة

824 836 75      824 836 75 

التأمينات 
 المقبوضة

617 412 041 - - - - - 617 412 041 

القيم برسم 
الدفع ألجل 

 قصير 

046 364 5      046 364 5 

دائنون 
 مختلفون 

350 212 077      350 212 077 

األموال 
 المقترضة

615 013 7      615 013 7 

مؤونات 
 متنوعة

807 550 3      807 550 3 

الحسابات 
 االنتقالية

850 438 6      850 438 6 

 8 213 417 723 011 086 311 67 173 013 006 016 313 000 610 884 011 375 376 8 187 224 741 المجمـــوع 

مجموع 
الموجودات 

حسب 
 استحقاقاتها 

725 217 171 8 226 733 032 385 011 081 166 884 007 157 104 22 171 250 774 607 581 666 8 

 

 بنــود خــارج الميزانيــة : -ثالثا  

مـن سنـة لغايـة  لغايــة ســـنة 2510أرقام السنة 
 سـنوات 5

 المجمــــوع 

 781 140 561 - 781 140 561 االعتمادات والقبوالت

 745 611 - 745 611 السقوف غير المستعملة 

 743 348 380 - 743 348 380 الكفففففاالت

 311 171 640 - 311 171 640 المجمففففوع 
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أرقام 

المقارنفة 
4510 

 8أقل من 

 أيام

أيام  8بين 

 وشهر

 1-2بين

 أشهر

أكثر من  أشهر 9-8 أشهر 1-8

 سنة

 المجموع

 المطلوبففات

763 213 10      763 213 10 

مصرف 

سورية 
 المركزي

المصارف 

 المحلية

252 348 51      252 348 51 

المديرية 

العامة 

 والفروع

501 008 814 7      501 008 814 7 

 463 346 103 60 505 121 84 516 137 14 187 030 32 880 151 86 240 582 014 181 871 الودائفففع

ودائع تحت 

 الطلب

127 187 21 511 513 44 511 513 44 511 513 44 511 513 44 127 187 21 588 702 512 

 004 511 124 05 601 817 05 104 312 45 386 117 54 783 880 03 548 113 4 110 112 ودائع ألجفل

 48 848 206 1 751 714 8 118 136 8 118 136 8 118 136 8 118 136 1 751  714 ودائع التوفير

الحسابات 

 المجمدة

536 238 70      536 238 70 

التأمينات 
 المقبوضة

651 732 055 - - - - - 651 732 055 

القيم برسم 

الدفع ألجل 
 قصير 

856 531 5      856 531 5  

دائنون 

 مختلفون 

408 846 18      408 846 18 

األموال 
 المقترضة

211 642 0      211 642 0 

مؤونات 

 متنوعة

462 184 01      462 184 01 

الحسابات 
 االنتقالية

764 611 1      764 611 1 

 4 446 157 765 60 505 121 84 516 137 14 187 030 32 880 151 86 240 582 4 184 772 114 المجمفففوع 

مجموع 
الموجودات 

حسب 

 استحقاقاتها 

465 857 112 4 274 485 06 267 281 11 736 155 055 460 246 
015 

814 114 702 185 070 884 4 

 

مـن سنـة لغايـة  لغايــة ســـنة 4510المقارنة أرقام 
 سـنوات 5

 المجمــــوع 

 587 110 558 - 587 110 558 االعتمادات والقبوالت
 - - - السقوف غير المستعملة 

 060 142 415 - 060 142 415 الكفففففاالت
 442 178 856 - 442 178 856 المجمففففوع 

 المـــال :كفــاية رأس -54

وتعديالتن الخاص  14/2/1007تاريخ  4/ م ن /ب 151تم تطبين قرار مجلس النقد والتسليإ رقم /

 باحتسام نسبة كفاية رأس المال للمصرف التجاري السوري فقط وفن الجدول التالي :
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 5102  4102 

 أرقفففام المقارنفففة أرقفففام السفففنة اسففم الحسفففام
 557 121 031 562 726 130 األموال الخاصة الصافية -أ
 761 254 421 233 636 547 الموجودات الماقلة-م
 12 116 768 047 376 456 حسابات خارب الميزانية الماقلة-ب
مخاطر السوق لمراكز القطع -د

 اإلجمالي
434 302 554 810 857 82 

 51 212 384 51 441 241 المخاطر التشغيلية -ه
 % 71.06 % 51.25 نسبة الكفالة أ/)م + ب+ د+ ه (%

 

 حسابات األرباح والخسائر

 / 34 255 174/ بلغت 5102بن اإلشارة الين تبين أن األربفففاب اإلجمالية للمصرف لعام ففففي ضفففوء ما س

 635 180/بزيادة قدرها أي  5104 ورية عن دورة عامفألإ ليرة س /70 821 637/ لفمقاب ألإ ليرة سورية

 . ألإ ليرة سورية  /45

ات النظامية من األرباب المشار اليها ين النافذة فقفد تم اقتطاع المؤن و االحتياطفوبنفاء على أحكام القواني

 / مقابل/ 5102في عام /ورية فففففألإ ليرة س/4 526 507قدره/ رصيد األرباب الصافية مبلغا   بحيث أصبفففففح

/ألإ ليرة سورية وفقا لما  3 144 804قدره/بنقص أي   5104 ألإ ليرة سوريففففة في عام / 05 515 653

 يلففي : 

 البيــــــــــــان   ل.س  

 األرباب غير الصافيفففة    74 511 911 899.82

 :اقتطففففع منهفففففا  

 %01احتياطفي قانوني بنسبة  275 538 857.11 

 %01احتياطفي خفاص بنسبة  275 538 857.11 

 مؤونفة ضريبفة الدخفل 5 167 210 111.11 

 أرباب مدورة غير محققة )ربح تقويمي( 83 008 232 834.27    

929.51 710 184 70   

 األرباب الصافيفة )حصة الدولة من األربفاب (  4 158 121 980.08

 في حساب الفائض المتاح للتنميـة 

ن فدر صرففزيل المقفبعد تن 0251دورة عام  قدر الفائض المتاب للتنمية في الخطفة المالية للمصفرف عن

وء النتائج المنوه عنها في ضفوف ./ألإ ليرة سورية  08 102 313االستامارية بمبلغ /على المشاريفع 

بعد تنزيل  0251 في حسفام األرباب والخسائفر فإن مقدار الفائض المتاب للتنمية المتحقن فعليا لعام

 /01 218 741/بنقص قدره ورية ف/ألإ ليرة س 2 401 783تامارية بلغ/فالمصروف على المشاريع االس

 : عفن األرقام المقدرة المشار اليها وذلك وفقا لما يلففي  ورية فألإ ليرة س
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 الفائـض المقــدر البيـــــان الفائـض الفعلــي
 

 05 111 148 111.11     فائض الموا نفة 4 158 121 980.08
 7 848 880 111.11          فائض السيولفة 2 194 484 817.92  

 08 222 313 111.11 المجمفوع                           5 551 877 827.99
 241 111 111.11 االستامارية   (المصروف على المشاريع -) 211 120 717.00  

890.99 188 429 5      111.11 313 102 08 
ويتم تحويل الفائض الى و ارة الماليفة /صندوق الدين العفام خالل العام على دفعات حسب السيولة 

 المتوفرة  . 

 فـــــــي النتيجـــــــة

 لحسابات من خالل التحليل الموجز 0251بعد أن تم ايضفففاب النتائج الحقيقية لفعاليات الدورة الماليفففة 

 . 0451الميزانية العامة مقارنة مع ما كانت في عام 

 5108/ 8/ 2تم اقرار البيانات الماليففففة الموحدة من قبل مجلففففس ادارة المصرف في جلسففففتن بتاريخ 

بصورة مبدئية حيث تتم المصادقة عليها نهائيا  من  5108/ م /  011بموجب قرار مجلفففففس اإلدارة رقم 

 رف الذين قاموافففففوال بد من التنوين الى جهود العاملين في المصالمالية . قبل الجها  المركزي للرقابة 

  .ج ئفهذه النتا اهموا في تحقينفابات الختامية وسفبإنجا  الحس
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 في الحرة والمناطن اللبناني والسوري السوري التجاري للمصرف الموحدة الميزانية
2510/05/70 

 ليرة سورية   أرقام المقارنة   سورية   ليرة أرقام السنة   
 4510/05/70في 2510/05/70في الموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات

 221,350,415,714.88 248,863,774,732.19 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 245,395,564,448.99 439,555,414,623.75 ارصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
 53,567,282,320.74 74,621,813,312.64 ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية يالقيمة العادلة من خالل بيان 
 الدخل

- - 

 - - مشتقات أدوات مالية
 368,078,995,934.83 364,294,308,051.77 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

 - - قروض وسلف لبنوك
 - - موجودات مالية متوفرة للبيع

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

69,936,414,365.20 68,641,949,725.29 

 - - موجودات مالية مرهونة
 764,193,357.72 1,240,449,443.48 استثمارات في شركات حليفة

 - - استثمارات في شركات تابعةوحليفة
 - - (في البيانات الماليةغير الموحدة)

 - - استثمارات عقارية
 1,723,941,403.10 1,699,729,728.44 موجودات ثابتة

 - - شهرة
 16,985,813.19 8,065,537.29 موجودات غير ملموسة
 - - موجودات ضريبيةمؤجلة
 125,796,175,036.26 202,864,280,438.23 موجــــــــــــودات أخرى

 - - لدى مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة 

 1,085,335,503,755.00 1,403,084,250,232.99 مجمــــــــــــــوع الموجــــــــــــــــــــودات
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 2014 2015 المطلوبــــــــــــات وحقوق الملكــــــــــــــــــية:
   المطلوبــــــــــــــــــــــات
 68,750,267,858.56 79,302,526,603.23 مصرفية ودائع وبنوك  ومؤسسات

 494,202,834,233.29 673,948,254,940.88 ودائع عمالء
 223,708,631,843.83 287,908,760,912.70 تأمينات نقدية

 - - مشتقات أدوات مالية
 51,910,878,066.08 53,173,270,240.58 أموال مقترضة
 - - سندات دين

 9,965,894,134.00 5,286,841,732.84 مخصصات متنوعة
 5,975,434,442.98 2,232,562,203.98 مخصص ضريبة الدخل
 - - مطلوبات ضريبية مؤجلة

 16,263,599,451.79 26,144,154,919.64 مطلوبـــــــــــــــــــــات أخرى
 870,777,540,030.53 1,127,996,371,553.85 مجمــــــــــــــــــوع المطلوبــــــــــــــــــــــات
   حقـــــــــــــــــــــــوق الملكــــــــــــــــــــــــية
   حقـــــــــــــوق مساهمي المصـــــــــــــــــرف

 70,197,960,000.00 70,336,650,000.00 رأس المال المكتتب به
 - - عالوة/)خصم(اإلصدار

 - - (أسهم الخزينة)
 38,212,400.00 64,563,500.00 الهبـــــــــــــــــــــات
 19,968,923,181.29 20,501,199,804.29 االحتياطي القانوني

 19,424,481,115.51 19,956,757,738.51 احتياطي خاص
 4,962,913,446.06 5,099,489,931.48 احتياطيات أخرى

 878,895,797.98 878,895,797.98 احتياطي عام لمخاطر التمويل
 - - فروقات ترجمة عمالت أجنبية

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 المتوفرة للبيع
- - 

حصة حقوق المساهمين من السندات والقروض القابلة 
 للتحويل ألسهم

- - 

الربح )الخسارة(للفترة بعد الضرائب )في البيانات 

 المرحلية فقط(
4,258,200,442.14 12,211,031,993.42 

 - - أرباح مدورة محققة)خسائر متراكمة(
 86,169,045,790.21 153,285,621,464.74 أرباح مدورة غير محققة)خسائر متراكمة(

 213,851,463,724.47 274,381,378,679.14 مساهمي المصرف -مجموع حقوق الملكية 
 706,500,000.00 706,500,000.00 حقوق األقلية

 214,557,963,724.47 275,087,878,679.14 مجموع حقوق الملكية
 1,085,335,503,755.00 1,403,084,250,232.99 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 بيان الدخل الموحد للمصرف التجاري السوري والسوري اللبناني

  والمناطن الحرة للسنة المنتهية في 31/12/2015

 ليرة سورية أرقام المقارنة ليرة سورية أرقام السنة 

 4510/05/70في 2510/05/70في 

 13,001,323,384.78 11,971,165,537.59 الفوائـــــــــــد الدائنـــــــــــــــة

 (8,760,331,195.20) (10,358,331,393.44) الفوائـــــــــــد المدينــــــــــــــة

 4,240,992,189.58 1,612,834,144.15 الدخـــل من الفائــــدةصافــــي 

 4,937,412,399.55 4,517,317,096.55 العمــــوالت والرسـوم الدائنـة

 (43,357,432.08) (10,319,182.35) العمــــوالت والرسـوم المدينـة

 4,894,054,967.47 4,506,997,914.20 صافي الدخل من العموالت والرسوم

 9,135,047,157.05 6,119,832,058.35 صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

أرباح )خسائر(تشغيليةناتجة عن تقييم العمالت 

 األجنبية
10,932,515,026.78 13,084,730,723.52 

 10,570,874,984.63 67,116,575,674.53 أرباح )خسائر(تقييم مركز القطع البنيوي

  - )خسائر(موجودات مالية للمتاجرةأرباح 

أرباح )خسائر(موجودات مالية محددة لتقاس 
 بالقيمة

-  

  - العادلة من خالل بيان الدخل

  - أرباح )خسائر( موجودات مالية متوفرة للبيع

 7,462,442,296.43 7,167,580,297.99 ايرادات تشغيلية أخرى

 40,253,095,161.63 91,336,503,057.65 اجمالي الدخل التشغيلي

 (2,218,253,159.39) (2,441,567,480.08) نفقات الموظفين

 (265,218,184.77) (243,503,649.05) استهالكات الموجودات الثابتة الملموسة

  - اطفاءات الموجودات غير الملموسة

  - خسائر تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

  - محتفظ بهاخسائر تدني استثمارات مالية 

  - حتى تاريخ األستحقاق

  - مخصصات متنوعة

 (6,119,939,300.06) (14,128,510,565.30) مصاريف تشغيلية أخرى

 (8,603,410,644.22) (16,813,581,694.43) اجمالي المصروفات التشغيلية

 31,649,684,517.41 74,522,921,363.22 الربح )الخسارة( من التشغيل

  - المصرف من أرباح )خسائر( شركات حليفةحصة 

  - أرباح موزعة من شركات تابعة وحليفة

  - (في البيانات الماليةغير الموحدة فقط)

  - الربح )الخسارة(قبل الضريبة

   الربــــــــح )الخسارة( للسنـة

 5,826,464,238.00 2,083,591,999.00 ضريبة الدخل

 1,525,353,416.00 532,276,623.00 االحتياطي القانوني

 1,525,353,416.00 532,276,623.00 االحتياطي الخاص

 - - احتياطي عام لمخاطرالتمويل

 10,570,874,984.63 67,116,563,138.14 الخسارة المدورة غير المحققة)خسارة تقويمية(

 12,201,638,462.78 4,258,212,980.08 حصة الدولة من األرباح

 31,649,684,517.41 74,522,921,363.22 المجمـــــــــــــوع العــــــــــــــــــــام
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والمصرف السوري اللبناني  بيان التد فقات النقدية الموحدة للمصرف التجاري السوري  

 الختامية1025/21/12عن الفترة المنتهية في :    والمناطق الحرة

 الفرق 2014/12/31 2015/12/31 البيفففففففففففان

    أف التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 42,877,056 31,666,228 74,543,284 صافي النتيجة قبل الضريبة :

التعديالت على صافي النتيجة قبل الضريبة 
لمطابقتها مع النقد الناتج من ) المستعمل في  

   النشاطات التشغيلية ( :

 

0 

 (337,485) 1,237,529 900,044 يضاف :

 0     ف صافي المؤونات على الديون

ف استهالكات ومؤونات تدني قيمة الموجودات 
 الاابتة

  
  

0 

ف فروقات تقييم سلبية لالستامارات المالية 
 المحتفظ بها للمتاجرة

  
  

0 

 0     ف مؤونة تدني قيمة االستامارات المالية

في ف مؤونة تدني األسهم والمساهمات 
 المصارف والمؤسسات المالية

  
  

0 

ف مؤونة تدني في حسابات مصارف متنا ع 
 عليها

  
  

0 

ف صافي موؤنات على حسابات خارب 
 الميزانية

  
  

0 

 0     ف مؤونات مختلفة

 0     ف خسائر رأسمالية

 0    ف فوائد محققة غير مستحقة الدفع

 (337,485) 1,237,529 900,044 ف نفقات مستحقة غير مدفوعة

 42,539,571 32,903,757 75,443,328 صافي النتيجة قبل الضريبة بعد االضافة:

 128,059 676,402 548,343 ينزل

ف فروقات تقييم ايجابية االستامارات المالية 
 المحتفظ بها للمتاجرة

  
  

0 

 0    ف أرباب رأسمالية

ف فوائد وعموالت محققة غير مستحقة 
 القبض

548,343 
676,402 

128,059 

 42,667,630 32,227,355 74,894,985 المجموع ينقل لما بعده
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 والمناطق اللبناني السوري والمصرف السوري التجاري للمصرف الموحدة النقدية التدفقات بيان
 الختامية 5102/21/12:   في المنتهية الفترة عن الحرة

 الفرق 2014/12/31 2015/12/31  
 42,667,630 32,227,355 74,894,985  المجموع نقل مما قبلن

     التغيرات في الموجودات والمطاليب
ف ) الزيادة ( / النقص في سندات على الدولة 

مشتراة ايداعوأذونات خزينة للمتاجرة وشهادات 
 للمتاجرة

    

( / النقص في حسام المديرية العامة  ف ) الزيادة

 والفروع  في سورية والخارب
 5,891,327,762 3,828,093,429 (2,063,234,333) 

ف ) الزيادة ( / النقص في حسام السحوبات 
 وو ائن الشحن المشراة

   0 

ف ) الزيادة ( / النقص في تأمينات االعتمادات 

والحسابات المجمدة وعمليات قيد  المستندية

 التصفية

 70,494,475 5,245,765 (65,248,710) 

ف ) الزيادة ( / النقص في حسام أدوات مالية 

 للمتاجرة
   0 

ف ) الزيادة ( / النقص في حسام التسهيالت 

 االئتمانية
 364,571,662 375,347,780 10,776,118 

( / النقص في حسام المدنيون  ف ) الزيادة

 المختلفون
 26,404,220 20,492,119 (5,912,101) 

ف ) الزيادة ( / النقص في دفعات مقدكمة على 

 أرباب 
المصارف العامة لصالح صندوق الدين العام ) فائض 

 الموا نة(

   0 

 (1,328,677) 12,629,847 13,958,524  ف ) الزيادة ( / النقص في الموجودات المختلفة
 

 ف الزيادة / ) النقص ( في حسام المديرية والفروع
 5,729,541,808 3,735,939,480 1,993,602,328 

 174,059,286 499,920,651 673,979,937  ف الزيادة / ) النقص ( في حسام الودائع
ف الزيادة / ) النقص ( في حسام التأمينات 

 المقبوضة
 151,344,555 129,617,886 21,726,669 

ف الزيادة / ) النقص ( في حسام القيم برسم 
 الدفع ألجل قصير

 2,784,147 2,270,628 513,519 

ف الزيادة / ) النقص ( في حسام الدائنون 

 المختلفون
 133,843,754 97,360,457 36,483,297 

ف الزيادة / ) النقص ( في حسام عمليات على 
 أدوات مالية

 0 0 0 

أخرى  ايراداتف الزيادة / ) النقص ( في حسام 

 مقبوضة مقدما  
 807,746 1,038,038 (230,292) 

 0    ف تعويض نهاية الخدمة المدفوع
 0    ف حسابات أخرى دائنة

 ف صافي األموال الناتجة ) المستعملة ( في 
 النشاطات التشغيلية قبل الضريبة 

 400,440,289 256,565,555 143,874,734 

 3,742,872 5,826,464 2,083,592  ف الضريبة المدفوعة
ف صافي األموال الناتجة ) المستعملة( في 

 النشاطات التشغيلية بعد الضريبة ) مجموع أ (
 398,356,697 250,739,091 147,617,606 
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 عن ةالحر والمناطق اللبناني السوري والمصرف السوري التجاري للمصرف الموحدة النقدية التدفقات بيان

  الختامية 5102/21/12:   في المنتهية الفترة

 الفرق 2014/12/31 2015/12/31  البيان

م ف التدفقات النقدية من النشاطات 
 االستامارية 

     

( / النقص في الحسابات لفدى مصرف  ف ) الزيادة

سوريفة المركفزي    ) باستاناء الحسابات الجارية 

 واالحتياطي االلزامي النقدي على الودائع(      

 7,052,335 4,172,020 (2,880,315) 

( / النقص في حسام سندات على الدولة  ف ) الزيادة

وأذونفات خزينفة    ) باستاناء السندات العامة وأذونات 

 الخزينة للمتاجرة (

 69,896,814 68,602,350 (1,294,464) 

ف ) الزيادة ( / النقص في حسابات المصارف ) باستاناء 

الحسابات الجارية وشهادات االيداع المشتراة من 
 ( المصارف للمتاجرة

 74,621,813 53,567,282 (21,054,531) 

ف ) الزيادة ( / النقص في حسام سندات على الدولة 
وأذونات خزينة     ) باستاناء السندات العامة وأذونات 

 الخزينة للمتاجرة (

   0 

 0    ف ) الزيادة ( / النقص في فروقات التقييم

( / النقص في األسهم والمساهمات في  ف ) الزيادة
 المصارف والمؤسسات المالية 

 5,033,949 4,557,693 (476,256) 

 8,921 16,986 8,065  ف ) الزيادة ( / النقص في الموجودات الاابتة غير المادية 

 1,001,376 2,526,386 1,525,010  ف ) الزيادة ( / النقص في الموجودات الاابتة المادية 

 0    ف ) الزيادة ( / النقص في الموجودات الاابتة المالية 

 0    ف ) الزيادة ( / النقص في فروقات التقييم

 0    ف ) الزيادة ( / النقص في القيم العينية المعدة للبيع 

ف ) الزيادة ( / النقص في في األرباب أو ) الخسائر ( 

 الناتجة

عن التغير في القيمة العادلة لالستامارات في أدوات  
 مالية متوفرة للبيع 

   0 

 0    ف حسابات أخرى

 0    ف أنصبة األرباب النقدية المقبوضة 

 صافي األموال الناتجة ) المستعملة (في 
 النشاطات االستامارية   ) مجموع م (

 (158,137,986) (133,442,717) (24,695,269) 

 

 

 

 

 



 commercial bank of Syria  السوري التجاري المصرف

 

   

www.cbs-bank.sy 

56 

 لفترةا عن الحرة والمناطق اللبناني السوري والمصرف السوري التجاري للمصرف الموحدة النقدية التدفقات بيان

  الختامية 5102/21/12:   في المنتهية

   البيان

 الفرق 2014/12/31 2015/12/31

      ب ف التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية :
النقص ( في حسام االحتياطي االلزامي ف الزيادة / ) 

 النقدي
 على الودائع  

32,129,040 23,438,108 (8,690,932) 

ف الزيادة / ) النقص ( في األقساط المكتتب بها غير 

 المسددة
0 0 0 

 0 50,065,378 50,065,378 ف الزيادة / ) النقص ( في حسام مصرف سورية المركزي

 ( في حسابات المصارف  ف الزيادة / ) النقص

 ) باستاناء ( الحسابات الجارية (
623,019 378,524 244,495 

 0   ف الزيادة / ) النقص ( في حسابات شهادات االيداع 

 1,262,392 1,845,500 3,107,892 ف الزيادة / ) النقص ( في األموال المقترضة

 10,418,181 5,791,327 16,209,508 ف الزيادة / ) النقص ( في فروقات تقييم 

 0 0 0 ف الزيادة / ) النقص ( في األموال الخاصة المساندة

ف الزيادة / ) النقص ( في رأس المال ماالحتياطيات 

 والعالوات
120,273,004 134,726,355 (14,453,351) 

 0   ف أنصبة األرباب النقدية المدفوعة 

 (4,731,039) 12,250,443 7,519,404 ف حسابات أخرى 

  8,015,127 9,974,079 (1,958,952) 

  86,169,046 75,598,171 10,570,875 

 ف صافي األموال الناتجة ) المستعملة( في
 النشاطات التمويلية   ) مجموع ب ( 

259,853,338 267,191,669 (7,338,331) 

 ف صافي األموال الناتجة من ) المستعملة( في  
 كافة النشاطات د=)  مجموع أ + م + ب ( 

500,072,049 384,488,043 115,584,006 

 

 

بيان التدفقات النقدية الموحدة للمصرف التجاري السوري والمصرف السوري اللبناني والمناطق الحرة عن الفترة 

  المنتهية في :  12/21/1025 الختامية

  الفرق 2014/12/31 2015/12/31 البيان

 
حسام النقد وشبن النقد والحسابات الجارية لدى 

 المصارف في 

 نهاية الفترة السابقة *    
 

578,751,555 474,956,255  

78,679,506 90,468,212  

 مجموع
  

500,072,049 384,488,043 115,584,006 
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 الحوكمة في المصرف التجاري السوريدليل 

دليل الحوكمة هو  مجموعة من العالقات بين مجلس ادارة المؤسففسففة و ادارتها وأصففحام المصففالح. 

الحوكمة بشففكل عام الى تحديد األهداف الخاصففة بالمصففرف والية تحقين هذه األهدافو يهدف دليل 

هدافو بالتالي الحوكمة الجيدة هي اضففففافة للوسففففائل المتبعة في ذلكو ومراقبة خطوات تحقين األ

الحوكمة التي تحقن التكامل و االنسفففجام بين مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية لتحقين اسفففتغالل 

 موارد المصرف بالشكل األمال.

و المتضففففمن الطلب من 5111في عام  4/م ن/م461مجلس النقد و التسففففليإ رقم / بناء على قرار

باعتماد دليل الحوكمة الخاص بن  5101الحوكمة  ومن  م قام المصفففرف عام المصفففارف اعتماد دليل 

كانت  5104و في نهاية عام  5105وقام بتشففففكيل لجنة الحوكمة  م أعاد تشففففكيلها من جديد عام 

 على الشكل ا تي:

 رئيسا  للجنة  عبد الرحمن مرعيالدكتور  -0

 عضوا      الدكتور غسان فلوب  -5

 عضوا      الدكتور الياس حداد  -7

 السيد شاهر شموط                               عضوا   -4

 عضوا   السيدة لينا رمضان                                 -2

 مقرر )من مديرية المخاطر( السيدة هيفاء حيدر                                -8

 و من ابر  مهامها:

 تحديان عند الضرورة.اإلشراف على اعداد و تطبين دليل الحوكمة ومراجعتن و -0

 التنسين مع لجنة التدقين للتأكد من االلتزام الكامل بالدليل. -5

تزويد مجلس اإلدارة سنويا  على األقل بالتقارير و التوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل  -7

 اليها من خالل عمل اللجنة.

 لجنة المخاطر

المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة تقوم اللجنة بمرجعة اسففتراتيجيات وسففياسففات ادارة 

ضفففمان توافر الموارد والنظم و كما تعمل على هذه االسفففتراتيجيات والسفففياسفففات والتأكد من تنفيذ

الكافية إلدارة المخاطر وضففففمان اسففففتقاللية موظفي ادارة المخاطر عن األنشففففطة التي ينجم عنها 

صرف للمخاطر ضا بتحمل الم ة المخاطر التي يتعرض لها ارير الدورية حول طبيعمراجعة التقو و تقوم أي

 .المصرف

 :4510تتألإ اللجنة من األعضاء التالية أسماؤهم كما هي في نهاية 

2
0

1
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 رئيسا  للجنة   رئيس مجلس اإلدارة  عبد الرحمن مرعيالدكتور  -0

 عضوا    عضو مجلس لإلدارة  الدكتور الياس حداد  -5

 عضوا    عضو مجلس اإلدارة   الدكتور غسان فلوب  -7

 عضوا  وأمين سر اللجنة            مدير مديرية المخاطر           السيد حيدر االشقر -4

 

 لجنة التدقيق الداخلي

لداخلي و  ية التدقين ا تائج و مدى كفا مراجعة التقارير المالية و نظم الضففففبط و الرقابة و نطاق ون

سبية ذات اال ر الجوهري على البيانات الماليةو وتتألإ هذه اللجنة  ضايا المحا الخارجي و مراجعة الق

 المشكلة في المصرف التجاري السوري من:

 رئيسا  للجنة            السيد شاهر شموط                      -0

 عضوا      الدكتور الياس حداد  -5

 عضوا      الدكتور غسان فلوب  -7

 عضوا   السيد حسام منصور                               -4

 مقرر  )من دائرة التدقين الداخلي(    نصار                        السيد عبد الوهام -2

 

 لجنة الترشيحات و المكافآت و الحوافز

تم هذه اللجنة بمعايير و شففففروط و الحد األدنى للمؤهالت و المهارات المطلوبة لعضففففوية مجلس ته

اإلدارة لشغل منصب الرئيس التنفيذي و التوصية بترشيح و اعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة و 

و ووضع نلجان المجلس و كذلك وضع تعريإ لألعضاء التنفيذيين و غير التنفيذيين و األعضاء المستقلي

 معايير تعيين المديرين التنفيذيين وعدد من المهام األخرى.

 تتألإ هذه اللجنة من:

 رئيسا  للجنة  عبد الرحمن مرعيالدكتور  -0

 عضوا      الدكتور غسان فلوب  -5

 عضوا      الدكتور الياس حداد  -7

 السيد شاهر شموط                                 عضوا   -4

 عضوا                               السيد حسام منصور      -2

 من مديرية الشؤون اإلدارية -ا نسة ندى دريعي                                 مقررا   -8
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 +981النداء اآللي سورية  -فروع و مكاتب و كوى المصرف التجاري السوري 

 (022فروع دمشق)النداء اآللي 

هاتف  المقسم الفاكس ص.ب البريد اإللكتروني
 المدير 

  العنوان

cbos@mail.sy 177 5508132 
5556254 

5506611 
5506610 
5555460 

 اإلدارة العامة ساحة يوسإ العظمة  

 
 

dam1.cbs@mail.sy 

 
5570 

 
5555213 

5552631 
5552630 
5422386 

 
5556356 

 شارع معاوية
 ريما المغربيالمديرة: 

 0الفرع رقم

 

dam2.cbs@mail.sy 
 
704 

 
5506211 

5547045 
5555428 
5501442 

 
5555616 

 شارع النصر
 ريما ريحاويالمدير:
 سهير الحلبي: حالي

 5الفرع رقم

 

 
dam3.cbs@mail.sy 

 
067 

 
5502743 

5501222 
5501228 
5501223 

 
5508105 

 ساحة الحريقة 
 المديرة: هناء الخطيب

 7الفرع رقم

 

 

dam4.cbs@mail.sy 

 
548 

 
5500224 

5500111 
5500227 
5504651 

 
5554862 

 الحريقة -شارع معاوية
 عماد ابراهيمالمديرة: 

 4الفرع رقم

 
dam5.cbs@mail.sy 

 
0 

 
5508015 

5505110 
5505115 
5505117 

 
5552811 

 شارع سعد هللا الجابري
 سامية انسالمديرة: 

 2الفرع رقم

 

dam6.cbs@mail.sy 
 
5822 

 
5553024 

5552015 
5552011 
5552010 

 
5504555 

 ساحة يوسإ العظمة
حمن  لر عبففد ا ير:  لمففد ا

 الرفاعي 

 8الفرع رقم

 

 
dam7.cbs@mail.sy 

 
7031 

 
5706176 

5704821 
5706177 
5706174 

 
5706171 

 أيار51شارع 
 حنان العيسىالمدير 

 حالي: امل سراقبي

 3الفرع رقم

 
 

dam8.cbs@mail.sy 

 
0036 

 
5701526 

5705333 
5700255 

 
5757018 

 بور سعيدشارع 
 المديرة غادة حداد

 6الفرع رقم

 
 

dam9.cbs@mail.sy 

 
2135 

 
5556075 

5556075 
5558420 
5508040 

 
5541111 

 شارع القوتلي
 خالد شجاعالمديرة :

 حالي : اياد بشير

 1الفرع رقم

 
dam10.cbs@mail.sy 

 
55540 

 
2457712 

2455612 
2455613 

 برب الروس 2455618
  ظافر قسيسالمدير: 

 01الفرع رقم

dam11.cbs@mail.sy 8712 5057311 5058715 
5076582 

 شارع عامان بن عفان 5053622
 جهاد بيطارالمديرة: 

 00رقمالفرع 

dam12.cbs@mail.sy 05160 7751231 7745105 
7751885 
7741225 

 العفيإ -الجسر األبيض 7751728
 المديرة: وفاء سعادة

 05الفرع رقم

dam13.cbs@mail.sy 08112 8854018 8802168 
8881768 
8802163 

 مزة جبل  8801842
 : يحيى رمضانالمدير

 07الفرع رقم

 
dam14.cbs@mail.sy 
 

 
00135 

 
5705627 

5705620 
5705625 
5705270 

 
5705621 

 شارع الاورة
 نجوى النقريالمديرة: 

 04الفرع رقم



 commercial bank of Syria  السوري التجاري المصرف

 

   

www.cbs-bank.sy 

60 

  

 
 

 البريد اإللكتروني

 
 
 ص.م

 
 

 الفاكس

 
 

 المقسم

 
 

هاتإ 
 المدير 

 
 

 العنوان
 

 
 

 

dam15.cbs@mail.sy 
 

51135 
 

8707015 
8707010 
8707017 

 
8707013 

 شارع اليرمو 
 ياسر المصريالمدير: 

 02الفرع رقم

 
dam16.cbs@mail.sy 

 
00617 

 
5323131 

5326167 
5326164 

 
5323121 

 شارع الميسات
 خالد صباغة المدير

 08الفرع رقم

 

dam17.cbs@mail.sy 
 
5140 

 
2402868 

2402378 
2402374 

 
2402813 

 شارع بام توما
 المدير: ماهر الزعبي

 03الفرع رقم

cbos@mail.sy  
7623 

 
7703117 

7703774 
7756110 
7756115 

 
7703013 

حي الروضففة شففارع  هير 
 ابن أبي سلمى

 سهير الحلبيالمديرة : 
 حالي : معتز الصالح

 فرع الروضة

cbos@mail.sy  5528113  5548217   المدير  –دمشن  –الحجا
 تميم قسيس

 فرع الحجا 

cbos@mail.sy 177 7740581 7740538
7740541 

 ساحة عرونوس 7740587
 المديرة : ملك دكا 

فرع مالية 
 دمشن

cbos@mail.sy 177  
2044117 

2044154 
2044147 
2044143 

 
2044121 

مسففففففاكففن بففر ة خففلففإ 
 حاميش

 فراس سليمانالمديرة : 

 بر ةفرع 

 
damfzlcbs@mail.sy 

 
2256 

 
5051555 

5053622  
5001810 

 شارع عامان بن عفان
 ندى السعديالمديرة: 

 المنطقة الحرة

 
damdomal.cbs@mail.s

y 

 
280 

 
2347177 

2347106 
2347101 

 
2347101 

 شارع جمال عبد الناصر
 المدير: ندى مراد 

 فرع دوما

cbos@mail.sy 177  
2145005 

2145122 
2145071 
2145131 

 
2145077 

الشارع  -مدخل التل
 الرئيسي

 المدير: خالد الصباغ
 وفييحالي: فاتنة الس

 فرع التل
 

cbos@mail.sy 177  
3001451 

3001471 
3001441 

 
3001401 

 ريإ دمشن
 المدير: محمود بالل

 فرع الزبداني
 

cbos@mail.sy 177 3678407 3673525 3678405  سكن الحديث  –منطقة ال
شارع أحمد شوقي  عقار 

  510رقم 
 المديرة : ريدا طربوش

 فرع دير عطية

cbos@mail.sy 177 2722217 2727075 
2123580 

المجمع  –ضففاحية األسففد  2725582
التجاري جانب المؤسسة 

 العسكرية 
 عيسى الحموي: المدير

 

فرع ضاحية 
األسد في 
 حرستا

cbos@mail.sy 177 5554575 5520256 5527446 المدير  – ساحة الحريقة 
 معتز الصالح

 الحالي : ريما ريحاوي

 فرع الزبلطاني

cbos@mail.sy 177  8804132 
8801015 

ناء دار  8801741 اوتسففففتراد المزة ب
 البعث

 المديرة: أمل سراقبي

 المزةفرع 
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 حالي: حنان العيسى
cbos@mail.sy 177 8603566 

 
منطقففة –جففديففدة عرطو   8603622 

سكن األول جانب الفرن  ال
 ا لي

 محمود باللالمدير : 

فرع جديدة 
 عرطو 

cbos@mail.sy 177 2881105 2881100 
2881107 

-ساحة الشهداء  -جرمانا 2881102
مطففل على  –بنففاء عبيففد 

 ساحة السيوف
 المدير: رياض مطر

 فرع جرمانا

 مكاتب دمشق 

اسم 
 المكتب

الفرع  عنوان المكتب
 المشرف

 الفاكس الهاتف

مشروع دمر ف مقر شركة  شفل
 شل

 7502140 8062171 / دمشن8الفرع /

ساحة الشهيد باسل  مكتب عربين
 بناء البلدية –األسد 

 2571584 2571466 / دمشن1الفرع/

 7553514 7553043 / دمشن8الفرع/ ضاحية الفردوس مكتب جمرايا

مكتب خدمات 
 فندق ديدمان

 5051830 5551511 / دمشن8الفرع/ الفندقضمن حرم 

الكسوة دوار مدخل   الكسوة
 البلدية

 5508015 8102128 /دمشن2الفرع /

المنطقة الصناعية 
 في عدرا

-3أو   بر ةفرع  داخل المنطقة الصناعية
2621028 

2621026 

مكتب عين 
 الفيجة

ساحة عين الفيجة جانب 
 مقسم الهاتإ

 5508015 7603836 /دمشن2الفرع /

المؤسسة -يبرود  مكتب يبرود
 االستهالكية

  3655702 فرع دير عطية

 2411007 2411113 / دمشن03/ مطار دمشن/ البهو العام مكتب المطار

مكتب خدمات 
 محافظة دمشن

 4401076 4401076 / دمشن8/ مبنى المحافظة

مكتب هيتة 
االستامار 
 السورية

ضمن مبنى رئاسة 
 مجلس الو راء

 4404137 4437105 دمشن/ 3/

مكتب مشروع 
 دمر

-7054230 / دمشن8/ سوق الشام المركزي
7057171 

7050847 

شارع -مدينة النبك مكتب النبك
 السرايا

 3542038 -3542032 فرع دير عطية
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 كوى فروع دمشق

 العنوان الفرع اسـم الكوة

 ساحة يوسإ العظمة )55520117( دمشن/6/ الفرع كوة يوسف العظمة

 جديدة يابوس-الحدود اللبنانية )7104575( مركز السيولة كوة جديدة يابوس

 مبنى الجمار )7104570( مركز السيولة كوة جديدة يابوس

 ضمن منطقة الحرة في عدرا )2605227( فرع الضاحية كوة عدرا

 الحدود السورية العراقية مركز السيولة كوة جمارك التنف

 الحدود السورية العراقية مركز السيولة كوة هجرة التنف

 جانب مقام السيدة  ينب )8431074( مركز السيولة كوة السيدة زينب

 مطاردمشقالدولي )5421124( مركز السيولة كوة الصالة الخارجية

كوةالقادمين هجرة ) 
 الصالة الجديدة (

 مطاردمشقالدولي مركز السيولة

كوة المغادرين ) صالة 
 جديدة (

 مطاردمشقالدولي مركز السيولة

 مطاردمشقالدولي مركزالسيولة كوة جمارك المطار

 أمانة جمار  عدرا)5051320( فرع دوما كوة جمارك عدرا

طرين المطار الجسر الخامس – األرض  مركز السيولة األرض السعيدة
 السعيدة ) تفتح صيفا (

شارع النصر – جانب القصر العدلي-قرم مرآم   فرع دمشن/5/ كوة العدل
 القضاة

 مبنى الجمار  فرع دوما  كوة جمارك دمشق 

كوة جمارك ريف 
 دمشق 

 مبنى الجمار  فرع دوما
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 (  012فروع حلب)النداء اآللي )

هاتإ  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني
 المدير

  العنوان

 
alp1.cbs@mail.sy 

 
5 

 
7702871 

7702815 
7702818 
7702551 

 
7702855 

 شارع قسطل الحجارين
 مدير: منى اورفن ليال

الفرع 
 0رقم

 

alp2.cbs@mail.sy 
 
663 

 
5001678 

5005506 
5052340 
5001013 

 
5055114 

 شارع العظمة
 المدير: رياض أبيض

الفرع 
 5رقم

 

alp3.cbs@mail.sy 
 
441 

 
7851023 

7851021 
7851020 
7851025 

 
7855221 

 الجامعوراء 
 المديرة: شذى عطار

الفرع 
 7رقم

 

alp5.cbs@mail.sy 
 
8381 

 
5508471 

5508471  
5508510 

 شارع قسطل الحجارين
 المديرة: رميزة السباعي

الفرع 
 2رقم

 
alp6.cbs@mail.sy 

 
787 

 
5051830 

5002243 
5001726 
5057364 

 
5004682 

 شارع أوغاريت
 خلود صابونيالمدير: 

الفرع 
 8رقم

 

alp7.cbs@mail.sy 
 
0401 

 
4847614 

4847610 
4847615 
484617 

 
4847612 

 شارع الزهراء
 المدير:  ياد  يتوني

الفرع 
 3رقم

 

alp8.cbs@mail.sy 
 

 
1266 

 
7702214 

7702206 
7702201 
7750301 

 
7702252 

 شارع قسطل الحجارين
 المدير: رندة ملقي

الفرع 
 6رقم

 
alpfz.cbs@mail.sy 

 
5 

 
7702305 

 
7702300 

 
7702855 

 شارع قسطل الحجارين
 منى اورفليالمدير: 

المنطقة 
 الحرة

 مكاتب حلب

 الفاكس الهاتإ الفرع المشرف عنوان المكتب اسم المكتب

587887 / حلب7الفرع / حرم الجامعة جامعة حلب
0 

5878875 

827111 /حلب0الفرع / بناء المنطقة الحرة المسلمية
5 

7702871 

550017 /حلب0الفرع / شارع القصر البلدي  مكتب خدمة المواطن 
1 

5500611 

 كوى فروع حلب

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة المسلمية الفرع/0/حلب شارع المسلمية

 كوة اعزا -السالمة الفرع/5/حلب إعزاز )7850741(

 كوة المطار/عدد 5/ الفرع/7/حلب مطار حلب )4128850(
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 ((042الالذقية )النداء اآللي )فروع 

 البريد اإللكتروني العنوان هاتإ المدير  المقسم الفاكس ص.م 

الــــفــــرع 
 2رقم

 
052 

 
430841 

430847 
430842 
576620 

430821 
430881 

شففففارع عدنان 
 المالكي
نضففففال المدير: 
 استبريان

 

ltk1.cbs@mail.sy 

الــــفــــرع 
 1رقم

 
616 

 
431380 

480106 
487188 
487317 

 
431387 

 آذار  6شارع 
وحيففد المففدير: 

 كحلن

 

ltk2.cbs@mail.sy 

الــــفــــرع 
 1رقم
 
 

 
232 

 

 
431121 

 

431304 
432187 
432162 

 

 
433027 

 

 شارع القوتلي
 أسففامةالمدير: 
 صبيح

 

ltk3.cbs@mail.sy 

 

الفرع رقم 
4 

177  421583 
428151 

المديرة : كماال  421306
 قنجراوي

cbos@mail.sy 

ــة  المنطق
 الحرة

 
232 

 
433527 

 
432187 

 
433527 

 شارع القوتلي    
احمد السففيدة: 

 صبيح

 
ltkfzl.cbs@mail.sy 

 651320 651323 177 فرع جبلة
651328 

شارع القلعة  651325
 بناء التأمين

المدير: هاجر 
 شبول

cbos@mail.sy 

 مكاتب الالذقية 

الفرع  عنوان المكتب اسم المكتب
 المشرف

 الفاكس الهاتإ

/ 4الفرع / مرفأ الالذقية مرفأ الالذقية
 الالذقية

428156 724071 

/ 4الفرع / حرم الجامعة جامعة تشرين
 الالذقية

452258 400811 

/ 7الفرع / حرم المنطقة الحرة منطقة الحرة بالالذقية
 الالذقية

758417 458415 

/ 0الفرع/ مبنى اتحاد الفالحين ط أرضي مكتب الحفة
 الالذقية

371212 371852 

/ 0الفرع/ شارع الجمهورية مكتب الجمهورية
 الالذقية 

777460-
777465 

777467 

 688535 688530 جبلة بيت ياشوط الحصنان مكتب بيت ياشوط

 

 

 

 

 

 



 commercial bank of Syria  السوري التجاري المصرف

 

   

www.cbs-bank.sy 

65 

 كوى فروع الالذقية

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة المرفأ الفرع/4/الالذقية حرم المرفأ )154210(

كوة مطار الشهيد باسل  الفرع/0/الالذقية حميميم )817295(
 األسد

 كوة الديديمان الفرع/5/الالذقية فندق الديديمان  )418718(

كوة المنطقة الحرة  الفرع /7/ الالذقية حرم المنطقة الحرة المر فأية )118401(
 المرفأية

 

 (012فروع حمص )النداء اآللي 

هاتإ  المقسم الفاكس ص.م 
 المدير 

 البريد اإللكتروني العنوان

ــرع  ــف ال
 2رقم

 
403 

 
5070436 

-  
5070078 

 جامعة البعث
 عفاف الحسنالمدير: 

 

hom1.cbs@mail.sy 
 

ــرع  ــف ال
 1رقم

 
075 

 
5436311 

5436613 
5436316 
5467301 

 
5462210 

 شارع الوليد
الففمففديففر: عففبففد الففعففزيففز 

 السباعي

 

hom2.cbs@mail.sy 
 

ــرع  ــف ال
 1رقم

 
517 

 
5432017 

5432502 
5484212 
5484471 

 
5483671 

 

 شارع العباس
 المديرة: نوال بويدر

 

hom3.cbs@mail.sy 

 

ــرع  ــف ال
 4رقم

 
4342 

 
5460575 

5465531 
5465530 
5433062 

 
5460570 

 شارع القوتلي
 هدى العوضالمدير:

 
hom4.cbs@mail.sy 

 

 مكاتب حمص 

 الفاكس الهاتإ الفرع المشرف عنوان المكتب اسم المكتب

 5500657 3375271 /حمص4الفرع/ ساحة مار يوحنا مرمريتامكتب 

الحواش الطرين العام جانب  مكتب الحواش
 المخفر و البلدية

 5500657 3446377 / حمص4الفرع /

 2106860 2106861 / حمص7الفرع/ مقابل المتحإ -ساحة تدمر  مكتب تدمر

  -المدينة الصناعية بحسياء  الحسياء
 المنطقة اإلدارية

 2781731 2781731 /حمص5لفرع /ا

مكتب السوري 
 اللبناني

 5460575 5480450 /حمص4الفرع / /حمص                        4بناء فرع /

 5432017 5075625 / حمص    7الفرع / المحطة –حمص  مكتب الجمار 

 6675763 6675761 /حمص4الفرع / المخرم الفوقاني -حمص مكتب مخرم الفوقاني

محافظة حمص مقابل البام  خدمة المواطنمكتب 
 الغربي لصحارى

 5363111 5363111 حمص 7الفرع 
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 كوى فروع حمص

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة الدبوسية الفرع/0/حمص الدبوسية-الحدود )720729(

 كوة الجوسية الفرع/7/حمص الجوسية-الحدود )882415(

 كوة جمار  حمص الفرع /7/حمص مديرية جمارك حمص

 كوة أمانة مركز جسر قمار /7/حمص أمانة مركز جسر قمار

 كوة تدمر فرع /7/ حمص قرب المتحف
 ((011فروع حماه)النداء ) اآللي 

هاتإ  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني
 المدير 

  العنوان

 
hama1.cbs@mail.sy 

 
08 

 
5202358 

5201103 
5201106 

 
5201101 

 شارع القوتلي
الفففمفففديفففر: مفففمفففدوب 

 اسماعيل

 0الفرع رقم

 
hama2.cbs@mail.sy 

 
551 

 
5501840 

5501180 
5501185 
5501184 

 
5501840 

 شارع القوتلي
 مقداد الخضرالمدير: 

 5الفرع رقم

 
hama3.cbs@mail.sy 

 
2 

 
5257442 

5206650 
5206657 
5203654 

 
5206655 

 شارع الدباغة
 المديرة: أمل هيبة

 7الفرع رقم

cbos@mail.sy 

 

الففمففديففر : ابففراهففيففم  5201244 5251361 5251361 62
 قوشجي

 4الفرع رقم 

 

hama1.cbs@mail.sy 
 
-- 

 
4340800 
6600810       

4340805 
4340807 
6647715 

 
4340802 
6647715 

 -شففففففارع الرئيسففففي
 حديقة السالم

 ريما صاروفينالمديرة: 

 فرع محردة

  6600810  6600354 
 

شفففارع  انوية السفففيدة 
 بناء عارف حيدر  - ينب

 يالمديرة:أملحمود

 فرع السلمية     

  3317204 33172/02 
0/03/08/

6 

3317202 
3317207 

مبنى المففاليففة القففديم 
 مقابل البلدية

 المدير: رياض أبيض

 فرع مصياف

 مكاتب حماة 

 الفاكس الهاتإ الفرع المشرف عنوان المكتب اسم المكتب

 454113 363627 / حماة5الفرع/ الفردوس جانب البلدية مكتب السقيلبية

 كوى فروع حماه

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة حماه الفرع/5/حماه البارودية - شارع علي بن أبي طالب )414991(
 

 

 

 

 

mailto:cbos@mail.sy
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 (041فروع طرطوس )النداء اآللي 

 البريد اإللكتروني العنوان هاتإ المدير  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني

  2الفرع رقم
01 

 
550027 

754810 
754815 

 
753266 

 شارع محمود عبد الر اق
 وسيم الموعيالمدير: 

 
trt1.cbs@mail.sy 

  1الفرع رقم
735 

 
757618 

757614 
757612 

 
757617 

 شارع المرفأ 
 سمعول المدير:نبيل

 
trt2.cbs@mail.sy 

  177 المنطقة الحرة
 

754810 
754815 

 
753266 

 شارع محمود عبد الر اق
 المدير: وجين محمود

 
trtfzl.cbs@mail.sy 

 271741 271744 177 فرع صافيتا
271740 
271745 

 النفوس -شارع الحرية 271742
 المدير: وجين محمود

cbos@mail.sy 

 354817 353505 177 فرع بانياس
358811 

حي القصور مفرق  353574
 القدموس

 المدير ة : كنانة أسعد

cbos@mail.sy 

 288430 288431 177 فرع الدريكيش
288435 

 –شارع ابتدائية الاورة  288437
 جانب مديرية المنطقة

 يوسإ وقافالمدير: 
 حالي ضاحي محمد

cbos@mail.sy 

 مدينة الشيخ بدر كراجات 374512 374514 374517 177 فرع الشيخ بدر       
 ضاحي محمدالمدير: 

 حالي: يوسإ وقاف

cbos@mail.sy 

 الاورةطرطوس شارع  757123 757127 757123 177 طرطوس 8 فرع 
 المدير: شادي كتوم                 

cbos@mail.sy 

 مكاتب طرطوس

 الفاكس الهاتإ الفرع المشرف عنوان المكتب اسم المكتب

/ 5الفرع / مرفأ طرطوس مرفأ طرطوس
 طرطوس

752087 752087 

/ 0الفرع / حرم المنطقة الحرة طرطوس-منطقة الحرة 
 طرطوس

701350 701351 

/ 5الفرع/ شارع هنانو المدينة
 طرطوس

756167 757618 

 268133 268723 صافيتا ضمن حرم المنتجع مكتب مشتى الحلو

 - 841111 بانياس بلدة العنا ة مكتب العنا ة

 - 804117 مكتب بملكة ضهر صفرابناء بلدية  مكتب ضهر صفرا

 804101 804111 طرطوس 8فرع  بلدة الروضة مكتب الروضة

  822551 فرع بانياس القدموس مكتب القدموس

 811477 811475 0طرطوس  الصفصافة مكتب الصفصافة
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 كوى فروع طرطوس

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة العريضة الفرع/0/طرطوس الحدود اللبنانية )852919(

 كوة المدينة الفرع/5/طرطوس شارع عبد العزيز )118981(

 كوة المرفأ الفرع/5/طرطوس حرم المرفأ )115281(
 (025فروع درعا)النداء اآللي 

  العنوان الهاتف المقسم الفاكس ص.ب البريد اإللكتروني

dara1.cbs@mail.sy 177  
570521 

570401 
571265 

 
574882 

 شارع المحطة
 محمدفؤاد المدير: 

 0الفرع رقم

darafzl.cbs@mail.sy 177 570521 461115 574882 المنطقة الحرة  ل جرجورةالمدير: أم 

 مكاتب درعا

 الفاكس الهاتإ الفرع المشرف عنوان المكتب اسم المكتب

الشيخ مسكين الدوار  مكتب الشيخ مسكين
 الرئيسي

 621632 605437 فرع درعا

طرين الحي الشمالي  مكتب الصنمين
 دمشن

 570521 680700 فرع درعا

 كوى فرع درعا

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة حدود درعا القديمة فرع درعا طريق الرمثا )112844(

كوة نصيب للسيارات  مركز السيولة مركز نصيب الحدودي)152192(
 الشاحنة

كوة نصيب للسيارات  مركز السيولة مركز نصيب الحدودي)152408(
 السياحية

 كوة القادمين هجرة باصات مركز السيولة مركز نصيب الحدودي

 كوة قادمين هجرة سيارات مركز السيولة مركز نصيب الحدودي

 كوة بصرى فرع درعا ساحة بصرى مقابل القلعة)791799(

 كوة المنطقة الحرة فرع درعا حرم المنطقة الحرة السورية -  األردنية )152191(
 

 (028السويداء )النداء اآللي ع وفر

هاتإ  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني
 المدير 

  العنوان

 

sweda1.cbs@mail.sy 

 

50 

 

540181/108 

570681/108 

570310/108 
574314/108 

 
577151/108 

 شارعسلطان األطرش
 المديرة:وفاء المصري

ففففففففففففففرع 

 السويداء 

شهبا مجمع علي  308718  308716  
 حرفوش

 المدير:مفيد أبو حمدان

 فرع شهبا
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 (052فروع دير الزور )النداء اآللي 

  العنوان هاتإ المدير  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني

 
derzor1.cbs@mail.sy 

 
0 

 
555281/12
0 

504352/120 
504354/120 
550512/120 

 
505114/120 

 الشارع العام
المففديرة: نففاديففا 

 الضللي

 فرع دير الزور 

qam1.cbs@mail.sy 177  
348312/12
0 

 
348013 /120 

 
348376/120 

 الشارع العام
المدير: محمود 

 الحسو

فرع 
 البوكمال

qam1.cbs@mail.sy 177  
307175/12
0 

307170 /120 
307175 /120 
307265 /120 

 
307173/120 

الشارع 
 الرئيسي 

المدير: صالح 
 الحسين

 فرع الميادين

 دير الزوركوى 

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة مطار دير الزور فرع دير الزور مطار دير الزور
 (051فروع الحسكة و القامشلي )النداء اآللي 

  العنوان هاتإ المدير  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني

 
hasaka1.cbs@mail.sy 

 
478 

 
701728/125 

701461/125 
701463/125 

 
701362/125 

شارع جمال 
 عبد الناصر

الففففمففففديففففر: 
أوشفففانا يوحنا 

 دافيد

 فرع الحسكة 

qam1.cbs@mail.sy  
07 

 
451871/125 

451831/125 
451830/125 

 
477027/125 

شارع 
 القوتلي
المديرة: 

 يعقوم ليلى

فرع 
 ي القامشل

 

 مكاتب الحسكة

الفرع  عنوان المكتب اسم المكتب

 المشرف

 الفاكس الهاتإ

فرع  شارع جمال عبد الناصر جانب الجامع الكبير مكتب الحسكة
 /5الحسكة/

750210 701728 

 

 كوى فرع القامشلي

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة نصيبين فرع القامشلي الحدود التركية)417920(

 كوة اليعربية فرع القامشلي الحدود العراقية)751717(

كوة المنطقة الحرة في  فرع القامشلي الحدود العراقية751717
 اليعربية
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 (011فرع ادلب )النداء اآللي 

  العنوان هاتإ المدير  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني

 
edilb1.cbs@mail.sy 

 
5 

 
576451/157 

571255/157 
571261/157 

 
540787/157 

 شارع الجالء 
 رياض سطوفالمدير: 

فففففرع 
 ادلب

 مكاتب ادلب

الفرع  عنوان المكتب المكتباسم 
 المشرف

 الفاكس الهاتإ

 323571 323575 فرع ادلب حي القصور جانب المركز الاقافي مكتب سلقين

نهاية جسر العاصي جانب مؤسسة  مكتب جسر الشغور
 الكهرباء

 852820 852825 فرع ادلب

ساحة أبو العالء المعري جانب  مكتب معرة النعمان
 المتحإ

 205137 205130 فرع ادلب

 301510 301061 فرع ادلب ساحة السيد الرئيس مقابل اإلطفائية مكتب أريحا

 كوى فرع إدلب

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة بام الهوى فرع ادلب الحدود التركية )144141(
 (011فرع الرقة )النداء اآللي 

  العنوان هاتإ المدير  المقسم الفاكس ص.م البريد اإللكتروني

 
rakka1.cbs@mail.sy 

 
47 

 
501816/155 

551121/155 
501818/155 

 
501812/155 

 ساحة الرئيس
 المدير: اياد عطري

 فرع الرقة 

 مكاتب الرقة

 الفاكس الهاتإ الفرعالمشرف عنوان المكتب اسم المكتب

 505165 505165 الرقة مقابل مديرية االقتصاد –شارع القوتلي  مكتب الرقة

 كوى فرع الرقة 

 اسـم الكوة الفرع العنوان

 كوة تل ابيض فرع الرقة داخل الحرم الجمركي )712418(

 

 

 


