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  العناوين

  المديرية العامة

 الجمھورية العربية السورية 
Damascus – Youssef Al 
Azmeh Square 

   المكان

دصندوق البری 933    

CMSYSYDA السویفت   

411206 - 411002    تلكس 

CMDA رویتر  

+ 963 11 2228524 
+ 963 11 2216957 

   فاكس

+ 963 11 2222481 
+ 963 11 2218890 
+ 963 11 2218891 

   ھاتف

cbos@mail.sy  االلكتروني   البرید    

www.cbs-bank.sy الموقع االلكتروني   
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  املصرفية  السوق  يف مصرف أكرب باعتباره السوري التجاري املصرف
 إطار يف سورية، يف الشاملة التنمية عملية يف اليز وما ساهم السورية،
 الراهنة، املرحلة يف السوري االقتصاد حيتاجها  ديناميكية حتقيق حنو السعي
 ومبا واإلداري، املصريف العمل صعيد على لديه اخلربات تراكم على معتمداً
   .الوطن أرجاء كافة يف منتشرة ومكاتب فروع شبكة من ميتلكه
 سورية على احلرب نتيجة املصرف عمل تواجه اليت التحديات من عدد وجودب نقر إذ وحنن
 إىل وأدت اخلارجية، عملياته على أثرت بيةوأور و أمريكية عقوبات من رافقها وما

 إال تقنية، مشاكل وأفرزت املناطق، بعض يف العمل عن واملكاتب الفروع بعض خروج
 كافة توفري على العاملني وجبهود تاحةامل اإلمكانيات ضمن نعمل الوقت نفس ويف أننا

 واجلهود لدينا العاملني جهود من باالستفادة تطويرها إىل ونسعى املصرفية، اخلدمات
  .التقنية منها خاصة – ااالت خمتلف يف الوطنية
 صافية حمققاً أرباح قوية مالية بنتائج 2018عام  املصرف أى وقد
 عام اية يف لديه الزبائن ودائع وصلت ما،ك سورية لرية مليون/ 21,893/قدرها

  . سورية لرية مليار/ 1,526/ إىل 2018
 صعيد على مضافة قيمة له يكون أن مضى وقت أي من أكثر اليوم يصر التجاري املصرف إن

 التمويل وتوفري األعمار إعادة يف املسامهة يف دوره خالل من السوري واتمع االقتصاد
 إىل اإلقراض عملية عودة فمع. االقتصادية األصعدة كافة على ملختلفةا للمشاريع املطلوب
 إطالق على املصرف عمل السوري االقتصاد يواجهها اليت الراهنة التحديات ظل يف العمل
 زيادة على عمل كما التمويلية، االحتياجات خمتلف تراعي اليت املصرفية املنتجات من حزمة

 واجلوازات اهلجرة وإدارات املواطن خدمة مراكز يف نتشاراال خالل من يقدمها اليت اخلدمات
 ويف. السوري للمجتمع مضافة قيمة يقدم أن للمصرف ميكن اليت العمل مواقع من وغريها
 يف وجهود عمل من يقدموه ما على املصرف يف العاملني جلميع الشكر تقدمي من بد ال النهاية
                                   .سورية يف املصرفية الساحة ىعل وتواجده أدائه وحتسني املصرف مسرية دعم

  العام المدیر                                             
  یوسف علي الدكتور
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اجيايب  أثرملا له من  يعترب القطاع املصريف من أهم القطاعات االقتصادية تأثرياً يف منو اقتصاديات البلدان
وترجع أمهية املصارف يف النشاط االقتصادي إىل أا أحد الدعامات  ، نمية االقتصاديةالت عملية على

و  مالت االقتصاديةب املصارف دوراً هاماً يف تسهيل املعااألساسية لالقتصاد القومي، حيث تلع
من مه تقدا من خالل م تؤدي دوراً بارزاً يف متويل عمليات االستثمار بشقيها العام واخلاص و ،املالية

  .ةمصرفية موجهة لكافة القطاعات العاملة يف الدولض تسهيالت ائتمانية وقرو
عمل على وي )ودائع  –توفري  -جاري (خمتلف أنواع احلساباتبفتح التجاري السوري رف املص يقوم

–قوم بتمويل املشروعات الصغرية يطويلة األجل، كما أو الودائع باستثمارات قصرية  توظيف
 إضافة إىل، كبرية اليت تعمل على احلد من الفقر والبطالة ، وحتسني مستوى الدخل املتوسطة وال

خصم أسناد  -أسناد األمر والسفاتج  و حتصيل األوراق التجارية(منها ا  ميقو وظائف أخرى
إصدار وقبول  -إصدار شهادات اإليداع  - منح السلف والقروض بضمانة هذه األسناد  -القروض 

توفري التسهيالت الالزمة لعمليات احلفظ األمني للنقود واألوراق املالية  -اعهاالكفاالت بأنو
إصدار أدوات  -لفة بالعمالت احمللية واألجنبية اإلقراض واالستدانة آلجال خمت -واملقتنيات الثمينة 

 ا الدفع مبا يف ذلك السحوبات املصرفية وبطاقات الدفع واالئتمان والشيكات السياحية والتعامل
شراء مجيع وسائل الدفع احملررة بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل وبيعها والتعامل ا يف  -وإدارا 

  ).........اخل أسواق الصرف اآلنية واآلجلة 

، لكن كل هذه الوظائف هلا دور كبري يف تسهيل العمليات التجارية سواء الداخلية منها أو اخلارجية
رز الذي يلعبه القطاع املصريف يف النهوض باقتصاديات الدول يتوقف على مدى هذا الدور املهم والبا

   .فعالية وتطور هذا القطاع يف أي بلد 
 
 
 

 

 مقدمة
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ارتبطت نشأة املصرف التجاري السوري بتاريخ القطاع املايل املصريف احلديث نتيجة التغريات النقدية 
حيث مت الترخيص للمصرف التجاري ، والسياسية احلاصلة خصوصاً بعد منتصف القرن املاضي

- 4تاريخ  2755التجاري رقم  والتجارة اخلارجية بالسجلالسوري وتسجيله يف وزارة االقتصاد 
مصرف سورية  وهيخاصة مخسة  ودمج نتيجة تأميم 1967يف بداية عام  ومت تأسيسه 6-1959

العامل العريب مصرف الوحدة العربية ومصرف -مصرف الشرق العريب–مصرف أمية -واملهجر
مبصرف واحد هو مصرف العامل العريب ،والذي أطلق عليه  فيما بعد اسم املصرف التجاري السوري 

ويعد املصرف التجاري السوري من  أهم وأعرق املؤسسات .  1/1/1967من تاريخ  اعتباراً
يف  ارف اخلاصة العاملةمنافساً قوياً للمصأعاله كما يعترب  ةلألسباب الوارد املصرفية احلالية يف سوريا 

              .البالد 
يعد املصرف مؤسسة عامة ذات ، إذ وتقع اإلدارة العامة للمصرف التجاري السوري يف مدينة دمشق

طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املادي واإلداري وترتبط بوزير املالية، ويهدف 
جية والقيام مبختلف األعمال واخلدمات املصرفية وفق الضوابط  إىل متويل التجارة الداخلية واخلار

يبلغ رأمسال املصرف حالياً سبعون مليار لرية ، حيث واحلدود اليت يضعها جملس النقد والتسليف
 فرعاً/  72/دد فروع بع ويستحوذ على نسبة كبرية من النشاط املصريف اإلمجايل يف سورية سورية 

يف احملافظات  موزعة  *)الرقة-ادلب - دير الزور(العمل يف كل من فروع إعادة أن مت عامالً بعد 
افة إىل املكاتب وكوى الصرافة املنتشرة يف مناطق عدة من القطر ميارس ضواملدن السورية الرئيسية إ

يتفق مع توجهات اخلطة  واخلارجية مبامتويل عمليات التجارة الداخلية  خالهلا نشاطه يف من 
اليت اعتاد على تقدميها مبختلف العمالت يف ااالت  والقروض ن خالل التسهيالتمو ،االقتصادية

االعتمادات املستندية لالسترياد  - حسم السندات - احلسابات اجلارية املدينة -القروض االستثمارية(التالية
  . أنواعهاالكفاالت مبختلف  - والتصدير

    

.                                                                                                            اهمح/4/مت تفعيل العمل يف فرع ادلب لدى فرع -1 *  

   2                                                                                             .     محاه/1/رع الرقة لدى فرعمت تفعيل العمل يف ف -

 لمحة عن المصرف التجاري السوري
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    - )التوفري -ألجل -حتت الطلب (قبول كافة الودائع  :ضافة إىل اخلدمات املصرفية التاليةإ 
بطاقات  -الشيكات املصدقة واملباعة والسياحية وتقاص الشيكات -التحويالت الواردة والصادرة

 .)تأجري الصناديق احلديدية -الدفع االلكتروين بنوعيها اجلاري واالئتماين

املصرف رغم شدة وطأة األزمة واحلرب على سورية مواجهة كافة التحديات من خالل  استطاعوقد 
لكافة قدرته على الوفاء بكافة االلتزامات املترتبة عليه واالستمرار بتقدمي خمتلف أنواع اخلدمات 

  .إجيابية وجتاوز خمتلف الصعوبات وحتقيق نتائج  املتعاملني و كافة القطاعات

                                                  
  الفرع  المحافظة

  

  دمشق

  )احلريقة(دمشق/ 1/الفرع
  دمشق/ 3/الفرع
  دمشق/ 5/الفرع
  )املزة(دمشق/ 28/الفرع

  حلب/ 1/الفرع  حلب
  حلب/ 3/الفرع

  
  الالذقية

  الالذقية/1/الفرع
  الالذقية/2/الفرع
  الالذقية/ 4/الفرع

  محص/4/الفرع  حمص

  محاه/ 1/الفرع  حماه

  فرع السويداء  السويداء

ة الفروع التي تقدم خدم
تأجير الصناديق الحديدية 

Safety boxes 
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  أعضاء مجلس اإلدارة
  رئیسًا  معاون وزير المالیة لشؤون اإليرادات العامة  الدكتور رياض عبد الرؤف 

  نائبًا للرئیس  مدير عام المصرف التجاري السوري  الدكتور علي يوسف

  عضوًا  ريمعاون المدير العام للمصرف التجاري السو  السیدة میساء كديمي

 عضوًا  جامعة دمشق–أستاذ في كلیة الحقوق   الدكتور الیاس حداد

 عضوًا  أستاذ في المعھد المالي إلدارة األعمال  الدكتورة غادة عباس

 عضوًا  أستاذ الجامعة االفتراضیة السورية  الدكتور زين جنیدي

ًاعضو  المصرف التجاري السوري–مدير مديرية الحسابات   السیدة جمانة قصار  

 عضوًا  ممثل عن العمال  السید محمود القادري

 عضوًا  ممثل عن العمال  السیدة لینا رمضان

  

  

  

  المدير  المديريات التي تتبع مجلس اإلدارة

  حیدر األشقر  مديرية مراقبة االلتزام

  ھنادا مكاري  مديرية التدقیق الداخلي

  مازن حمزة  مديرية المخاطر الصرفیة
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  اري السوريمدیریات المصرف التج
 الفاكس الھـاتف االسـم اسم المدیریة

 الدكتور علي یوسف المدیر العام
2259536 
2258953 

2249048 

  2258344 میساء كدیمي المدیر العام معاون

 2258345 أیمن نجم أمانة السر .م
2216975  
2228524 

  2222830 2259505 الكل إیمان الشؤون اإلداریة .م

 2322067 2322069 غیاث سلیمان یةالرقابة الداخل .م

 2253371 2229559  إبراھیمعماد  التسلیف .م

 2253796 2223916 یحیى رمضان العالقات الخارجیة .م

 2251790 2226680 إیاد سلیمان. م الشؤون التقنیة. م

 2250373 2216983 جمانة قصار الحسابات .م

 2240536 2240498 إیاد الكفري والتطویر التخطیط .م

 2214298 2214298 خالد شجاع الشؤون المالیة .م

 2266149 2266148 رائد العاص الشؤون القانونیة .م

 مازن حمزة المخاطر .م
2236737 
2245205 

2241635 

 2242483 2242513 محمود محفوض مدیریة الدفع االلكتروني. م

  2266374  2266375  حیدر األشقر  مراقبة االلتزام. م

  2233857  2233857  ھنادا المكاري  یق الداخليالتدق. م
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  ألف100بطاقة نشیط 

أل  ف، بطاق  ة ائتمانی  ة محلی  ة ّتم  نح لكاف  ة أص  حاب     100بطاق  ة نش  یط 
المھ  ن، بش  كل  یتناس  ب م  ع حج  م أعمال  ك األس  بوعیة، مقاب  ل عمول  ة    
أسبوعیة نسبتھا اثنین باأللف فقط ع ن كام ل قیم ة البطاق ة، والبطاق ة      

  .بدون فائدة

  
 ألف300بطاقة نشیط 

أل  ف، بطاق  ة ائتمانی  ة محلی  ة ّتم  نح لكاف  ة أص  حاب     300بطاق  ة نش  یط 
المھ  ن، بش  كل  یتناس  ب م  ع حج  م أعمال  ك األس  بوعیة، مقاب  ل عمول  ة    
أسبوعیة نسبتھا اثنین باأللف فقط ع ن كام ل قیم ة البطاق ة، والبطاق ة      

  .بدون فائدة

  
 ألف500بطاقة نشیط 

طاق  ة ائتمانی  ة محلی  ة ّتم  نح لكاف  ة أص  حاب  أل  ف، ب 500بطاق  ة نش  یط 
المھ  ن، بش  كل یتناس  ب م  ع حج  م أعمال  ك األس  بوعیة، مقاب  ل عمول  ة      
أسبوعیة نسبتھا اثنین باأللف فقط ع ن كام ل قیم ة البطاق ة، والبطاق ة      

  .بدون فائدة

  
 بطاقة نشیط ملیون

س ، بطاق   ة ائتمانی   ة محلی   ة ّتم   نح لكاف   ة .ل 1000000بطاق  ة نش   یط 
ن، بش  كل یتناس  ب م  ع حج  م أعمال  ك األس  بوعیة، مقاب  ل   أص  حاب المھ  

عمول ة أس  بوعیة نس بتھا اثن  ین ب األلف فق  ط ع ن كام  ل قیم ة البطاق  ة،      
  .والبطاقة بدون فائدة

  
  ةالمحلیالبطاقة 

یمكن  ك باقتنائھ  ا الوص  ول إل  ى الم  وارد المالی  ة الموج  ودة ف  ي حس  ابك  
ط  ر م  ن وذل  ك ع  ن طری  ق ش  بكة واس  عة ومنتش  رة ف  ي كاف  ة أنح  اء الق  

اآللی  ة وأجھ  زة التحص  یل االلكترونی  ة التابع  ة لمص  رفنا أو      الص  رفات
  .للمصارف المحلیة األخرى

  
 ألف فوق الراتب50بطاقة 

بطاق  ة ائتمانی  ة محلی  ة ُتم  نح لم  ن ق  ام بت  وطین راتب  ھ ل  دى مص  رفنا،      
 50وتسمح لحاملھا بالحصول عل ى أي مبل غ یحتاج ھ وبم ا ال یتج اوز      

إجازة الصیف، تسجیل األوالد : نفقاتھ الطارئة ألف لیرة سوریة، لدعم
  .في المدرسة، لكافة احتیاجاتھ

 بطاقات الدفع االلكتروني
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 ألف فوق الراتب100بطاقة 

 بطاق  ة ائتمانی  ة محلی  ة، ّتم  نح لم  ن ق  ام بت  وطین راتب  ھ ل  دى مص  رفنا     
 100وتسمح لحاملھا بالحصول على أي مبلغ یحتاجھ وبما ال یتج اوز  

  .ألف لیرة سوریة

 
  الراتبألف فوق 200بطاقة 

 بطاق  ة ائتمانی  ة محلی  ة، ّتم  نح لم  ن ق  ام بت  وطین راتب  ھ ل  دى مص  رفنا     
 200وتسمح لحاملھا بالحصول على أي مبلغ یحتاجھ وبما ال یتج اوز  

  .ألف لیرة سوریة

  
 ألف فوق الراتب 300بطاقة 

 بطاق  ة ائتمانی  ة محلی  ة، ّتم  نح لم  ن ق  ام بت  وطین راتب  ھ ل  دى مص  رفنا     
 300أي مبلغ یحتاجھ وبما ال یتج اوز   وتسمح لحاملھا بالحصول على

  .ألف لیرة سوریة

  
 البطاقة الحدودية

بطاق  ة مس  بقة ال  دفع وقابل  ة للش  حن، تس  تخدم ف  ي المناف  ذ الحدودی  ة،     
بحیث تك ون ھ ذه البطاق ة مش حونة بمبل غ مح دد، ویمكن ك ش حنھا م ن          
جدی د ب  المبلغ ال ذي تری  ده م  ن أي ف رع م  ن ف روع المص  رف التج  اري      

  .اسمیةًا أن ھذه البطاقة لیس لھا حساب جاري، ولیست السوري، علم

  
 البطاقة المحلیة مسبقة الدفع

واس عة م ن الص رافات     عب ر ش بكة  بطاقة محلیة مسبقة ال دفع تس تخدم   
اآللی  ة وأجھ  زة التحص  یل االلكترونی  ة التابع  ة لمص  رفنا أو للمص  ارف   

  .وريالمحلیة األخرى، والمنتشرة في كافة أنحاء القطر العربي الس

  
  البالتینیةالبطاقة 

بطاقة ائتمانیة محلیة ُتمنح بشروط خاصة، وتسمح لحاملھا بالحصول 
على أي مبل غ یحتاج ھ وبم ا ال یتج اوز الخمس مائة أل ف لی رة س وریة،         

إج  ازة الص  یف، تس  جیل األوالد ف  ي المدرس  ة،   : ل  دعم نفقات  ھ الطارئ  ة 
  . لكافة احتیاجاتھ

  
  البطاقة الذھبیة

نیة محلیة ُتمنح بشروط خاصة، وتسمح لحاملھا بالحصول بطاقة ائتما
على أي مبلغ یحتاجھ وبما ال یتجاوز الثالثمائة ألف لیرة سوریة، لدعم 

إج  ازة الص  یف، تس  جیل األوالد ف  ي المدرس  ة، لكاف  ة    : نفقات  ھ الطارئ  ة
  .احتیاجاتھ
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     .على الصعید التقني والدفع االلكتروني: أوًال 

  :تطوير كل من اال التقين والدفع والتحصيل االلكتروين من حيث ما يلي متابعة القيام ب

القيام بعدد من عمليات التطوير على النظام املصريف وتطبيقاته املصرفية املختلفة لتحسني العمل -1
  .واستمراره على الرغم من العقوبات

  .مع مصرف سورية املركزي) SYGS(التسويات االمجالية ربط نظام  -2

  .تركيب وتشغيل مقسم هاتفي حديث لإلدارة العامة-3

) 613440(بطاقة ائتمانية ،) 4992( 2018عدد بطاقات الدفع االلكتروين حىت اية بلغ - 4
  ).Debit Card(بطاقة خصم مباشر 

  .صرافاً 344واملوضوعة يف اخلدمة  2018بلغ عدد الصرافات اآللية يف عام - 5

  .على الصعید المالي: ثانیًا 

على زيادا األمر الذي يعكس )ودائع عمالء-ودائع بنوك(حافظت أرصدة الودائع بأنواعها -1
  .استمرار الثقة باملصرف وباملالءة املالية واألمان الذي حيققه للمودعني

استمرار املصرف يف متويل مؤسسات القطاع العام املعنية بتأمني املستلزمات األساسية واستثمار -2
  .)اإليرايناخلط االئتماين مع اجلانب (جلهات الصديقة لتعزيز هذا التمويل االتفاقيات مع ا

ارتفاع نسبة السيولة باللريات السورية نتيجة الزيادة يف كتلة الودائع حتت الطلب باللرية السورية -3
، أي  2017يف عام  %36.50مقابل  2018يف عام  %53.46 ،حيث بلغت هذه النسبة

مقابل  2018يف عام % 55.15نسبة السيولة بكافة العمالت  بلغت ،كما% 46بزيادة قدرها 
ويبني الشكل أدناه التغريات يف نسبة السيولة %.41بزيادة قدرها ، أي  2017يف عام % 39.08

  .2018وحىت  2013 بني األعوام 

2018أهم مميزات عام   
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  .على صعید التوسع واالنتشار : ثالثًا

وإحداث مكاتب يف بعض املدن واملناطق لتسهيل تقدمي اخلدمات اجلغرايف  استمر املصرف بالتوسع
العمل يف بعض الفروع  إعادةأنه مت  كماالتشغيلية ، املخاطراملصرفية وذلك على الرغم من ارتفاع 

  :وذلك كما يلي  اإلرهابيةوالكوى اليت  كانت متوقفة نتيجة األعمال 
 :الفروع العائدة للعمل  •

  .يف فرع دير الزور على الشبكة املصرفية ويف حمافظة دير الزورالعمل  إعادة-
  .محاه/ 4/تفعيل العمل يف فرع ادلب لدى فرع -
  .محاه/1/تفعيل العمل يف فرع الرقة لدى فرع -
 

 : 2018يف عام  املكاتب اليت مت افتتاحها •

  .دمشق /5/مكتب خدمة املواطن يف كفرسوسة يتبع لفرع  -
  .ع لفرع جبلة لية التابامكتب الد -
افتتاح مكتب خدمات مصرفية ضمن مبىن إدارة اهلجرة واجلوازات يف دمشق يتبع لفرع  -
  .دمشق/5/
  

 :الكوى العائدة للعمل  •
  .كوة املنطقة احلرة بعدرا-
  .كوة معرب نصيب احلدودية-
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: لعدة معايري يعترب املصرف التجاري السوري من أكرب املؤسسات يف السوق املصرفية السورية  وفقاً
من موجودات القطاع املصريف ، يف حني بلغت ودائع %  40حيث بلغت نسبة موجودات املصرف 

إضافة إىل االنتشار . حسب معيار رأس املال% 45من ودائع القطاع املصريف ، و % 35املصرف 
منها حوايل  صرافاً /486/وميتلك املصرف . اجلغرايف يف كافة حمافظات اجلمهورية العربية السورية 

و يعود  السبب يف   ،من إمجايل الصرافات % 71صراف موضوع يف اخلدمة أي بنسبة / 344/
  .عن اخلدمة نتيجة األحداث األمنية يف البالد  من هذه الصرافات زء توقف ج

كما يعزز املصرف مكانته يف السوق من خالل املالءة املالية وتسليم السيولة عند استحقاقها جلميع 
عاملني يف حال الطلب وإسهامه املباشر يف تسهيل وإمتام الصفقات املالية أو التجارية  لألفراد املت

  .والشركات 

وانطالقاً من ذلك يسعى املصرف بشكل دائم إىل البقاء يف ريادة السوق املصرفية السورية من خالل 
مع الشركاء احملليني والعاملني عمليات التطوير اإلداري والتقين والفين واجناز العديد من االتفاقيات 

  .الستقدام النظم والربجميات املصرفية احلديثة ما ينعكس على جودة اخلدمة وسرعة االجناز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المنافسة في القطاع المصرفي والحصة السوقية
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مقارنة مع  2018ملخصاً لألداء املايل للمصرف التجاري السوري يف عام  *تبني األشكال التالية
  .2017العام السابق  

        

    

        

2017 2018

407,209

اجمالي التسلیفات المنتجة554,703

     
2017 2018

89,955

101,260
اجمالي التسلیفات غیر المنتجة

 

 

 

 

 مليون 22,466هي  2017تسليفات القطاع اخلاص يف عام  إمجايلفإن ) 2كما هو مبني يف الشكل رقم ( التسليفات إمجايلحول توزع  2017تصحيحاً ملا ورد يف تقرير *
 553,412بدالً من  لرية سورية   مليون 554,703 التسليفات املنتجة للقطاعني العام واخلاص إمجايلوبالتايل يكون   لرية سورية مليون 21,174لرية سورية بدالً من 

   .لرية سورية مليون 29,033بدالً من )  3كما هو مبني يف الشكل رقم(.لرية سورية مليون 89,955غري املنتجة للقطاع اخلاص بلغت  التسليفاتكما أن لرية سورية  مليون

)باملليون(االئتمانية بالصايفالتسهيالت  1الشكل رقم  )باملليون(توزع امجايل التسليفات 2الشكل رقم    

)باملليون(إمجايل التسليفات غري املنتجة 3الشكل رقم  )باملليون(إمجايل التسليفات املنتجة  4رقم  الشكل   

 ملخص األداء المالي
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2017 2018

2,365,749

3,162,677

مجموع الموجودات

         

2017 2018

22,079 30,116

من التشغیل)الخسارة(الربح

 

 

 

2017 2018

739,578
874,624

348,493

553,176

67,150
98,490

الودائع بانواعھا
ودائع تحت 

الطلب

ودائع ألجل

ودائع توفیر

         
2017 2018

297,03

303,079

مساھمي المصرف-مجموع حقوق الملكیة 

 

 

 

2017 2018

25,209

40,522

صافي االيرادات

          

2017 2018

11,997

21,398

حصة الدولة من األرباح

 

 

 

 
2017 2018

538,362

404,944

106,296 103,525

اجمالي التسلیفات المنتجة وغیر المنتجة

العام

الخاص

          
2017 2018

3,367 2,191

19,487

4,920

29,966

43,352

أنواع االيرادات

صافي الدخل  من العموالت والفوائد قبل المؤونة

أرباح  تشغیلیة ناتجة عن تقییم العمالت األجنبیة

صافي ايرادات تشغیلیة أخرى

 

 

)باملليون(من التشغيل )اخلسارة(الربح5الشكل رقم  )باملليون(جمموع املوجودات 6الشكل رقم    

)باملليون(حقوق امللكية ومسامهي املصرف 7الشكل رقم  )باملليون(واعها الودائع بأن8الشكل رقم    

)باملليون(حصة الدولة من األرباح 9الشكل رقم )باملليون(صايف اإليرادات 10الشكل  رقم    

)باملليون( اإليراداتأنواع  11رقم الشكل  )باملليون(التسليفات املنتجة وغري املنتجة  إمجايل 12الشكل رقم     
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ندالب  2017 2018 
ROE7.13% 3.93% العائد على متوسط حقوق امللكية 

ROA0.77% 0.57% العائد على متوسط املوجودات 

 12.38% 22.47% التسهيالت املباشرة إىل املوجودات

 18.18% 37.06% التسهيالت املباشرة إىل الودائع

 55.19% 39.18% نسبة السيولة بكافة العمالت

ريات السوريةنسبة السيولة بالل  %36.50 %53.46 

 57.18% 41.52% نسبة السيولة بالعمالت األجنبية

 

 

 

 

 

 

)مباليني اللريات السورية(  البند  نسبة التغري 2018 2017 
 34% 3,162,677 2,365,749 املوجودات

 176.81% 574,228 214,418 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 29.50% 1,579,798 1,219,880 ودائع الزبائن واحلسابات املصرفية

مسامهي املصرف–جمموع حقوق امللكية   297,308 303,079 %1.94 

)خسائر الفترة(صايف أرباح  11,996 21,398 %87.36 

)خسارة تقوميية(املدورة غري احملققة )اخلسارة(اإليرادات  ( 26,901) (9,598) %64.32- 

 -5.69% 576,943 611,745 احلسابات اجلارية لدى املراسلني

)بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة   531,500 391,610 %26.32- 

 المؤشرات المالية األساسية
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التجاري السوري وذلك من  للمصرفم التطرق لتحليل مبسط للمركز املايل القسسيتم يف هذا 
  .  2017 العام السابق ميزانية هذا العام مع بنود ميزانية خالل مقارنة بنود

 

 عن عام2018املوجودات املنتجة للدخل يف عام  ىالتغريات اليت طرأت عل * 13يبني لنا الشكل رقم

ويعود سبب  2017عن عام %    7للدخل بنسبة حيث ازدادت املوجودات املنتجة  ،   2017
املراسلون ألجل على الرغم من اخنفاض تسليفات هذا االرتفاع  إىل الزيادة الكبرية يف حسابات 

                                                                                                             الطلب القطاع العام واخلاص واملراسلون حتت

 

 

كذلك حسابات املراسلون حتت الطلب وحسابات املراسلون  مليون لرية سورية 21,174بدالً من    مليون لرية سورية 22,466 ليصبح  2017مت تصحيح رقم تسليفات القطاع اخلاص لعام   * 

ن لرية سوريةمليو 1,369,343بدالً من  مليون  لرية سورية  1,370,634 ليصبح  اإلمجايلألجل  وبالتايل مت تغيري   

  األرقام مباليني اللريات السورية  *للفوائد املوجودات املنتجة

  نسبة التغیر  2018  2017  البیان
 -25.25%  397,847  532,237  تسليفات القطاع العام
 -58.33%   9,362  22,466  تسليفات القطاع اخلاص

 -5.69%   576,943  611,745  حتت الطلباملراسلون حسابات 
 138.12%   486,201  204,186  املراسلون ألجلحسابات 

  % 7.28 1,470,353 1,370,634  اموع

 األداء المالي للمصرف

)باملليون( املوجودات املنتجة للدخل 13الشكل رقم   
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-  2017املنتجة للفوائد يف كل من العامني  املوجودات )15-14(ونبني يف الشكلني التاليني 
2018  

40%

60%

2017الموجودات المنتجة للفوائد 

مجموع التسلیفات حسابات المراسلین  

 

28%

72%

2018الموجودات المنتجة للفوائد 

مجموع التسلیفات بات المراسلین  حسا

  
  

عام عن % 26.54مبقدار  2018ض نسبة التسليفات يف عام وبالعودة إىل الشكلني أعاله نبني اخنفا
  .2017عن عام % 30.30بنسبة  ارتفعتحسابات املراسلون  أما ، 2017

  : 2017و  2018توزع التسليفات مقارنة بني عامي نبني من خالل اجلدول التايل و 
  األرقام مباليني اللريات السورية  توزع التسليفات

  التغیر  2018  2017  البیان/ العملة   القطاع

  القطاع العام
  %25.25-  397,766  532,161  لرية سورية

  %6.58  81  76  عمالت أجنبية

  %25.25-  397,847  532,237  ع العامجمموع تسليفات القطا

  القطاع اخلاص
  %33.07-  7,761  11,596  لرية سورية

  %85.27-  1,601  10,870  عمالت أجنبية

  %58.33-  9,362  22,466  جمموع تسليفات القطاع اخلاص

 الديون قيد التسوية  القطاع العام
  بكافة العمالت

6,125  7,097  15.87%  

  %12.33  94,163  83,830  القطاع اخلاص

  %21.13-  508,469  644,658  إمجايل التسليفات

)2017(فوائداملوجودات املنتجة لل 14الشكل رقم  )2018( فوائداملوجودات املنتجة لل 15الشكل رقم    
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عن % 21.13بنسبة  2018التسليفات يف عام  إمجايلومن خالل اجلدول أعاله يتبني لنا اخنفاض 
و اخنفاض تسليفات القطاع % 25.25بنسبة  نتيجة اخنفاض تسليفات القطاع العام 2017عام 

  .%12.56فقد ارتفعت بنسبة  ويةالديون قيد التس ، أما %58.33اخلاص بنسبة 

أكثر القطاعات اليت (لقطاع العام تسهيالت بعض مؤسسات اتوزيع )17-16الشكلني (ضح يو
   ).استفادت من التسليفات

               

 

% 80اخنفاض نسبة التسليفات املنتجة لتشكل ما نسبته )  19-18الشكلین (نالحظ من خالل  
.كما هو مبني 2017التسليفات يف عام  إمجايلمن % 86بينما بلغت هذه النسبة   2018لعاممن امجايل التسليفات   

 

80%

20%

توزع التسلیفات المنتجة وغیر المنتجة 
2018لعام 

اجمالي التسلیفات المتنتجة اجمالي التسلیسفات غیر المنتجة 

    

86%

14%

توزع التسلیفات المنتجة وغیر المنتجة 
2017لعام 

اجمالي التسلیفات المتنتجة اجمالي التسلیسفات غیر المنتجة 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

)2018(تسليفات القطاع العام  16الشكل رقم  )2017(تسليفات القطاع العام 17الشكل رقم    

2018فات املنتجة وغري املنتجة توزع إمجايل التسلي 19الشكل رقم  2017املنتجةتوزع إمجايل التسليفات املنتجة وغري  18الشكل رقم    
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 أما بالنسبة حلسابات املراسلني فيتم توضيحها من خالل اجلدول التايل

بنسبة  2018اموع النهائي حلسابات املراسلني يف عام يف  نالحظ من اجلدول أعاله ارتفاعاً
و تركزت الزيادة يف حسابات ألجل وعمليات قيد التصفية خالل عام  2017عن عام % 66.09
                     .       2017مقارنة بعام  2018

2017 2018

611,745 94,557

204,185

449,113

94,556

449,112

82 80

)المبالغ بماليین اللیرات(المراسلون في الخارج 

حسابات تحت الطلب

حسابات ألجل

عملیات قید التصفیة 

حسابات مجمدة

 

 

 

 

2017ه اخلاصة بعام مت تصحيح املبالغ الواردة باجلدول أعال*   

 

 

  ات السوريةاألرقام مباليني اللري  *املراسلون يف اخلارج
 التغري 2018 2017 البيان

 %5.69- 576,943 611,745  حسابات حتت الطلب
 %138.12 486,201 204,186 حسابات ألجل

 %374.97 449,113 94,557 عمليات قيد التصفية 
 %2.44- 80 82 حسابات جممدة
 %66.09 1,512,337 910,570 اموع الكلي

املراسلون يف اخلارج 20الشكل رقم   
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2017-2018نبني لكم من خالل اجلدول أدناه تفصيالً لودائع املصرف التجاري السوري خالل عامي   

 

 

 

 %التغري  2018 2017  )املبالغ مباليني اللريات( بنود الودائع
 %21 745,452 613,911  )سوري(الودائع حتت الطلب 
 %3 129,172 125,668 )أجنيب(الودائع حتت الطلب 

 %18 874,624 739,578 جمموع الودائع حتت الطلب
 %49 257,547 172,743 )سوري(الودائع ألجل 
 %68 295,629 175,750  )أجنيب(الودائع ألجل 

 %59 553,176 348,493  جمموع الودائع ألجل
 %47 98,490 67,150 )سوري(ودائع توفري 
 %32 1,526,290 1,155,221 إمجايل الودائع

 %17- 53,432 64,601  ئع جممدةودا
 %30 1,579,723  1,219,823  االمجايل مع امدة 

)2018-2017(توزع الودائع بني عامي  21الشكل رقم    

 ودائع العمالء
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حيث  2017-2018 كما نبني من الشكلني أعاله توزع الودائع حبسب العمالت يف عامي 
يف حني بلغت الودائع  2017من إمجايل الودائع لعام % 74لودائع باللرية السورية بلغت نسبة ا

 . من إمجايل الودائع %51نسبة  2018باللرية السورية يف عام 

 

 

  

 

 

)املبالغ مباليني اللريات(2018-2017التغريات يف الودائع حسب النوع والعملة  يف عامي  24الشكل رقم   

2017توزع الودائع حسب العمالت  22الشكل  2018توزع الودائع حسب العمالت  23ل الشك   

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l



25 

حيث  2018-2017توضيحاً لتوزع الودائع حسب أنواعها يف عامي )26-25(ويبني الشكلني 
      2018الودائع لعام  إمجايلمن % 57يف حني شكلت نسبة % 64ع حتت الطلب النسبة األكرب بنسبة شكلت الودائ

 

55%35%

6% 4%

2018توزع الودائع حسب أنواعھا 

مجموع الودائع تحت الطلب مجموع الودائع ألجل

)سوري(ودائع توفیر  ودائع مجمدة

  
    

    

 

 

أعاله تطور كالً من ودائع العمالء وودائع البنوك واملؤسسات املصرفية )27(بني لنا من الشكل رقم تي
لكن الزيادة يف ودائع العمالء بلغت ، هر لنا الزيادة يف كليهماحني يظ) 2018-2017(عامي  بني

حني بلغت نسبة الزيادة يف ودائع البنوك  يف2017 مقارنة مع عام  2018خالل عام  30%
 .  2017مقارنة مع العام السابق 2018 خالل عام  %168واملؤسسات املصرفية 

  

  

  

2017توزع الودائع حسب أنواعها  25الشكل  2018توزع الودائع حسب أنواعها  26الشكل    

)األرقام مباليني اللريات(صرفية ودائع العمالء والبنوك واملؤسسات امل 27الشكل   
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حوايل  2018حيث بلغ يف عام  % 8 أن رصيد التأمينات النقدية تراجع بنسبة يبني لنا الشكل التايل

  .2017مليون لرية سورية يف عام  344,289 لرية سورية مقابل  مليون316,525  

  
 

  

  

. %61بنسبة  2017عن عام   2018ارتفاع اإليرادات الصافية يف عام *)29(رقم  يبني لنا الشكل
 2017عن عام   2018يف عام  إىل الزيادة يف صايف إيرادات تشغيلية أخرى االرتفاعويعود سبب 

 اخنفاض العموالت والفوائد الدائنة ، واالخنفاض يف صايف إيراد مركز القطع البنيوي على الرغم من ، 
  2017عن عام   2018يف عام  اخنفاض صايف اإليرادات التشغيلية النامجة عن تقييم العمالت ، و

 
 
 

 مليون لرية سورية 25,244بدالً من مليون لرية سورية  25,209 ليصبح  2017 تصحيح جمموع صايف اإليرادات يف عام مت  •

)باملليون(التأمينات النقدية  )28(الشكل  

 اإليرادات

)باملليوناألرقام (جمموع صايف اإليرادات  )29(الشكل  

 التأمينات النقدية
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 2018بلغت اخلسارة يف عام التغريات يف مركز القطع البنيوي حيث ) 30(الشكل رقم  كما يبني
   2017يف عام مليون لرية سورية  26,902لرية سورية بينما كانت مليون  9,599مبقدار 

  .% 94.32 بنسبةأي اخنفضت اخلسارة 

  

 
 

2018-2017مقارنة اإليرادات التشغيلية بني عامي ) 31(يبني لنا الشكل   

 

 

 

)باملليوناملبالغ (صايف ايرادات مركز القطع البنيوي  )30(الشكل  

)املبالغ باملاليني(2018- 2017بني عامي  مقارنة االيرادات التشغيلية 31الشكل    Com
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-2017عامي السوري لللمصرف التجاري  اإليرادات صايف توزع) 33-32(يبني الشكلني 
.             بعد استبعاد إيرادات تقييم مركز القطع البنيوي   2018  

   
  

  

التشغيلية  اإليراداتصايف  ارتفاع )33-32(ني يبني الشكل: تشغيلية أخرى إيراداتصايف -1
مليون لرية  43,352 حيث بلغت%47بنسبة  2017عنها يف عام  2018خرى يف عام األ

مركز  رباحأ بدون اإليرادات صايف جمموعمن % 86بنسبة مقدارها   2018سورية  يف عام 
من % 57نسبة ب 2017يف عام مليون لرية سورية  29,966ت  يف حني كان القطع البنيوي

    . ركز القطع البنيويم رباحأ بدون اإليرادات صايف جمموع

ه يتبني لنا من الشكلني أعال: نامجة عن تقييم العمالت األجنبية تشغيلية إيراداتصايف  - 2 
عنها يف عام  2018يف عام  صايف إيرادات تشغيلية نامجة عن تقييم العمالت األجنبية اخنفاض
مقدارها  بنسبة  2018مليون لرية سورية  يف عام  4,920 حيث بلغت%75بنسبة  2017

 19,487ت  يف حني كان مركز القطع البنيوي رباحأ بدون اإليرادات صايف جمموعمن % 10

مركز  رباحأ بدون اإليرادات صايف جمموعمن % 37نسبة ب 2017يف عام مليون لرية سورية 
  .   القطع البنيوي

العموالت  صايف ه اخنفاضالشكلني أعال منيتبني  : العموالت والفوائد الدائنة صايف - 3  
مليون  2,191 حيث بلغت%35بنسبة  2017عنها يف عام  2018يف عام  والفوائد الدائنة 

 رباحأ بدون اإليرادات صايف جمموعمن % 4بنسبة مقدارها   2018لرية سورية  يف عام 
من % 5نسبة ب 2017يف عام مليون لرية سورية  3,367ت يف حني كان مركز القطع البنيوي

  .   مركز القطع البنيوي رباحأ بدون يراداتاإل صايف جمموع

2017 الفعلية يف عام اإليراداتتوزع  )33(الشكل 2018 الفعلية يف عام اإليراداتتوزع  )32(الشكل   
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 2018الفوائد يف عام  إيراداتوأعباء الفوائد فقد ازدادت  إيرادات )35- 34(يبني لنا الشكلني أدناه 
يف عام مليون لرية سورية  19,676 بلغت حيث %  32بنسبة  2017عما كانت عليه يف عام 

  .                                                                2017 يف عاممليون لرية سورية  14,876مقابل  2018
 2017عما كانت عليه يف عام  2018فقد ازدادت يف عام ) الفوائد املدينة(أما بالنسبة ألعباء الفوائد 

 20,280مقابل مليون لرية سورية  27,031بلغت  حيث %  33وقد بلغت هذه الزيادة بنسبة 
                                                                                  .2017يف عام ورية مليون لرية س

         
                                                       

 

 

إيرادات وأعباء العموالت فقد ازدادت إيرادات العموالت يف عام  )37- 36(يبني لنا الشكلني أدناه  - 
يف عام مليون لرية سورية  9,566حيث بلغت  %  9بنسبة  2017عما كانت عليه يف عام  2018
  .                                                                2017يف عام مليون لرية سورية  8,789مقابل  2018

وقد  2017عما كانت عليه يف عام  2018بالنسبة ألعباء العموالت فقد ازدادت يف عام أما 
 ألف 18,331مقابل لرية سورية  ألف 20,838حيث بلغت  %  14بلغت هذه الزيادة بنسبة 

.  2017يف عام لرية سورية   

     
    

)غ باملليوناملبال(الفوائد إيرادات ) 35(الشكل )باملليونغ املبال(الفوائد  أعباء  )34(الشكل  

 )باملليونغ املبال(العموالت إيرادات) 37(الشكل )غ باآللفاملبال( العموالت اءأعب) 36(الشكل

 ايرادات وأعباء الفوائد

والتإيرادات وأعباء العم  
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 2018- 2017املرفق أدناه مقارنة بني أنواع املصاريف بني عامي ) 38(لنا الشكل كما يبني 

عنها يف % 23.57مبقدار  2018حيث يبني لنا أن املصاريف اإلدارية والعامة ازدادت يف عام 

% .                            12.79كما ازدادت الرواتب واألجور بنسبة  2017العام السابق   

األعباء والنفقات 
االدارية العامة

االستھالكات رواتب وأجور 
الموظفین

4,132

155

1,590

5,106

282

1,794

2017

2018

 

 

يبني لنا أن حصة الدولة  39فإن الشكل ) حصة الدولة من األرباح(الصافية  حأما فيما يتعلق باألربا
وهذا يعترب  2017عما كانت عليه يف العام السابق% 78.36من األرباح قد ازدادت بنسبة 

                                                   .    2018مؤشراً جيداً على ازدياد نشاط املصرف خالل عام 

2017 2018

11,997

21,398

حصة الدولة من األرباح

 

)املبالغ باملاليني(2018-2017بني عامي  توزع مقارن للمصاريف االدارية 38الشكل    

)باملليوناملبالغ ( )األرباح الصافية(حصة الدولة من األرباح  39الشكل    
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              لدى املصرف التجاري   31/12/2018عدد العاملني لغاية  بلغ                           
  عامالً وعاملة موزعني وفقاً للجدولني أدناه،/ 4116/السوري 

ء العاملني حبسب الفئات الوظيفية، بينما يبني اجلدول الثاين حيث يبني اجلدول األول توزيع هؤال 
الشكل (التوزيعات من خالل تم توضح تلك يكما س. توزيعهم تبعاً للجنس ضمن الفئات الوظيفية

توزيعهم حبسب ) 42الشكل رقم (الذي يبني التوزيع حبسب الفئات الوظيفية، ويوضح ) 41رقم 
  .توزعهم اإلمجايل حسب اجلنس) 43كل رقم الش(اجلنس ضمن الفئات بينما يوضح 

  :جدول توزيع العاملني حبسب الفئات الوظيفية -1

  

 

 

  

  
  

  الفئة اخلامسة  الفئة الرابعة  الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األوىل  الفئة
  573  129  380  1739  1034  2017العدد 

  3855  2017اإلمجايل 
  571  127  653  1735  1030  2018العدد 
  %13.87  %3.09  %15.86  %42.15  %25.02  2018ئوية النسبة امل

  4116  2018اإلمجايل 

الوظيفية حبسب الفئات العاملني توزيع 41الشكل رقم   

 الموارد البشرية
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 :جدول توزع العاملني على الفئات الوظيفية حبسب اجلنس -2

  اإلمجايل  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  فئة العاملني
  1681  490  81  185  519  406  ذكور
  2435  81  46  468  1216  624  اناث

 

 

 

 

 

  

على الفئات الوظيفية حبسب اجلنس العاملني توزيع 42الشكل رقم   

حبسب اجلنس العاملني االمجايل توزيع 43الشكل رقم   
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باملصرف التجاري السوري خالل  أجهزة الصراف اآليل اخلاصةاجلداول التالية أوضاع نبني من خالل 
يوضح أجهزة الصراف اآليل املوضوعة يف  الذي) 44الشكل رقم (   ويلي اجلداول.2018العام

      توزع أجهزة الصراف اآليل العاملة) 45الشكل رقم (بينما يبني  واألجهزة خارج اخلدمة اخلدمة
  .سب كل حمافظةحب) يف اخلدمة(

اف اآليل التابعة للمصرف التجاري السوري رمن خالل اجلدول أعاله يتبني بأن عدد أجهزة الص
  .  2018جهاز صراف آيل مع اية العام  344واملوضوعة يف اخلدمة قد بلغ 

اإلمجايل عدد الصرافات  احملافظة
  يف احملافظة

اخلدمة يف بعدد الصرافات املوضوعة 
النسبة املئوية للصرافات   شغيلفات قيد التاصر  احملافظة

  املوضوع يف اخلدمة

  %78 41 147         188   دمشق
  %100 - 56 56 طرطوس
  %100 - 46 46 الالذقية
  %54 17 20 37 محص
  %33 23 16 39 حلب
  %88 5 35 40 محاه
  %100 - 11 11 السويداء
  %40 9 6 15 درعا
  %17 15 3 18 ةاحلسك

  %0 10 - 10  إدلب
  %8 11 1 12 ر الزوردي

  %0 11 -  11  الرقة
  %100  -  3  3  القنيطرة
  %71 142 344 486 اإلمجايل

 

 أجهزة الصراف اآللي
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صراف آيل  142صراف نالحظ بأنه يوجد  486كلي للصرافات والبالغ ومن خالل اموع ال
وبالتايل نبني أن نسبة . خارج اخلدمة نتيجة أعمل التخريب اليت تعرضت هلا تلك الصرافات 

   بينما كانت  2018يف اية % 71الصرافات املوضوعة يف اخلدمة ضمن حمافظات القطر بلغت 
  .2017يف العام السابق %  61
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  31/12/2018 المیزانیة العامة الموحدة في  -   المصـــــــــــرف التجــــاري الســــوري

  أرقام المقارنة لیرة سوریة  أرقام السنة لیرة سوریة    

  31/12/2017يف   31/12/2018  ايضاحات المـــــوجـــــــــودات
 547,561,313,723.22  881,012,718,329.44  3  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 706,384,247,254.38 1,026,056,342,018.72  4 ارصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
 204,185,769,770.70 486,281,174,559.16  5 ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  

  
     مشتقات أدوات مالية

 531,500,668,929.14 391,610,081,662.66  7 )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 

     قروض وسلف لبنوك
 موجودات مالية متوفرة للبيع

  
  

 74,182,573,951.09 79,814,376,029.09  10 استثمارات مالية حمتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق
     موجودات مالية مرهونة
 1,581,613,493.67 1,806,990,001.67  12 حليفةاستثمارات يف شركات 

 36,670,500,000.00 36,670,500,000.00  13 استثمارات يف شركات تابعة وحليفة
    )غري املوحدة يف البيانات املالية(

     استثمارات عقارية
 1,887,005,821.36 2,297,884,926.66  15 موجودات ثابتة

 شهرة
  

  
 0.00 109,827,861.74  17 موجودات غري ملموسة
     موجودات ضريبية مؤجلة

 261,795,354,906.50 257,017,249,594.16  18 موجــــــــــــودات أخرى
     وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

 2,365,749,047,850.06 3,162,677,144,983.40   مجمــــــــــــــوع الموجــــــــــودات

 الميزانية العامة الموحدة
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  :ــــات وحقوق الملكــــــــــــــــــیةالمطلوبــــــــ
  31/12/2017يف   31/12/2018يف   ايضاحات المطلوبــــــــــــات

 214,418,037,287.24 574,228,513,175.90 20 مصرفية وبنوك ومؤسساتودائع 
 1,219,880,752,087.99 1,579,798,590,459.59  21 ودائع عمالء
 344,288,671,413.47 316,524,838,445.88  22  تأمينات نقدية

     مشتقات أدوات مالية
 269,090,451,509.89 362,422,154,539.45  23 أموال مقترضة
 سندات دين

  
  

 4,989,051,170.38  1,900,353,129.43  25 خمصصات متنوعة
 7,232,037,452.98 13,116,472,964.98  26 خمصص ضريبة الدخل
     مطلوبات ضريبية مؤجلة

 8,541,236,413.36 11,607,008,230.72  27  بات أخرىمطلو
   المطلوبــــــــــــات مجموع

2,859,597,930,945.95 2,068,440,237,335.31 
     حقوق الملكــــــــــــــــــیة

     مساھمي المصرفحقوق 
 70,000,000,000.00 70,000,000,000.00  28 رأس املال املكتتب به

     اراإلصد )خصم/(عالوة
    )أسهم اخلزينة(

 83,440,000.00 83,440,000.00  30 اهلبـــــــــات
 21,908,854,610.40 24,583,616,522.40  30 القانوين االحتياطي
 21,907,436,321.51 24,582,198,233.51  30 خاص االحتياطي

 5,597,613,917.76 6,216,305,197.76  30 احتياطيات أخرى
 878,895,797.98 878,895,797.98  30 طر التمويلاحتياطي عام ملخا

 فروقات ترمجة عمالت أجنبية
  

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

 11,996,936,092.39 21,398,095,298.47  34 للفترة بعد الضرائب )اخلسارة(الربح 
 )خسائر متراكمة( أرباح مدورة حمققة

  
  

 164,935,633,774.71 155,336,662,987.33  33 )خسائر متراكمة( أرباح مدورة غري حمققة
 297,308,810,514.75 303,079,214,037.45   مساھمي المصرف -مجموع حقوق الملكیة 

   حقوق األقلیة
  

     ملكیةمجمــــوع حقوق ال
Com 2,365,749,047,850.06 3,162,677,144,983.40    المطلوبات وحقوق األقلیة مجمــــوع
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  31/12/2018 بیان الدخل الموحد للسنة المنتھیة في  -  المصـــــــــــرف التجــــاري الســــوري

  أرقام المقارنة لیرة سوریة  أرقام السنة لیرة سوریة    

  31/12/2017يف   31/12/2018يف   ايضاحات 
 14,876,068,029.99  19,675,631,235.65       35  الفوائد الدائنة
 (20,279,688,048.46) (27,030,701,694.32)  36 الفوائد املدينة

 (5,403,620,018.47) (7,355,070.458.67)   صايف الدحل من الفائدة
 8,788,954,934.19  9,566,494,397.43         37 العموالت والرسـوم الدائنـة
 (18,331,457.40) (20,837,691.12)  38 العموالت والرسـوم املدينـة

 8,770,623,476.79  9,545,656,706.31    صايف الدخل من العموالت والرسوم
  3,367,003,458.32 2,190,586,247.64   صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

 19,486,662,235.80  4,920,369,128.15         39 عن تقييم العمالت األجنبية ناجتة تشغيلية )خسائر(أرباح 
 (26,901,869,525.80) (9,598,970,787.38)  39 تقييم مركز القطع البنيوي )خسائر(أرباح 

      موجودات مالية للمتاجرة )خسائر(أرباح 
موجودات مالية حمددة لتقاس بالقيمة العادلة  )خسائر(أرباح 

     خالل بيان الدخلمن 

     موجودات مالية متوفرة للبيع) خسائر(أرباح 
 29,966,118,540.45 43,352,043,350.84  44 )املناطق احلرة( + ايرادات تشغيلية أخرى
 25,917,914,708.77 40,864,027,939.25   امجايل الدخل التشغيلي

 (2,651,223,300.00) (3,003,064,794.00)  45 نفقات املوظفني
 (154,538,040.62) (282,278,254.00)  15 استهالكات املوجودات الثابتة امللموسة
     اطفاءات املوجودات غري امللموسة

     املباشرة االئتمانيةخسائر تدين التسهيالت 
     حىت تاريخ االستحقاق خسائر تدين استثمارات مالية حمتفظ ا

     خمصصات متنوعة
 (27,934,785,530.56) (7,462,533,793.16)  46  رىمصاريف تشغيلية أخ

 (30,740,546,871.18) (10,747,876,841.16)   امجايل املصروفات التشغيلية
 22,079,237,363.39 30,116,151,098.09   من التشغيل) اخلسارة(الربح 

      شركات حليفة) خسائر(حصة املصرف من أرباح 
      فةأرباح موزعة من شركات تابعة وحلي

      )يف البيانات مالية املوحدة(
      قبل الضريبة )اخلسارة(الربح 

      للسنـة) اخلسارة(الربــــــــح 
 7,083,067,249.00  12,967,502,763.00        ضريبة الدخل
 1,499,617,011.00  2,674,761,912.00          القانوين االحتياطي
 1,499,617,011.00  2,674,761,912.00           اخلاص االحتياطي

      احتياطي عام ملخاطر التمويل
 (26,901,869,525.80) (9,598,970,787.38)   )ةتقوميي خسارة( املدورة غري احملققة اخلسارة

 11,996,936,092.39  21,398,095,298.47        حصة الدولة من األرباح

 اموع العام
  

30,116,151,098.09  22,079,237,363.39 

 بيان الدخل
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -   لمصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريبیان التدفقات النقدیة ل

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :فيللفترة المنتھیة 

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
     أـ التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 34,938,783 30,116,151 (4,822,632)  :صايف النتيجة قبل الضريبة 
املستعمل (التعديالت على صايف النتيجة قبل الضريبة ملطابقتها مع النقد الناتج من 

 0    :النشاطات التشغيلية) يف 
 526,673 1,572,559 1,045,886  :يضاف 

 0    صايف املؤونات على الديون -

 0    دين قيمة املوجودات الثابتةاستهالكات ومؤونات ت -

 0    فروقات تقييم سلبية لالستثمارات املالية احملتفظ ا للمتاجرة -
 0    مؤونة تدين قيمة االستثمارات املالية -
 0    مؤونة تدين األسهم واملسامهات يف املصارف واملؤسسات املالية -
 0    مؤونة تدين يف حسابات مصارف متنازع عليها -
 0    ت على حسابات خارج امليزانيةصايف موؤنا -
 0    مؤونات خمتلفة -
 0    خسائر رأمسالية -
 0    فوائد حمققة غري مستحقة الدفع -
 526,673 1,572,559 1,045,886  نفقات مستحقة غري مدفوعة -

 35,465,456 31,688,710 (3,776,746)  :صايف النتيجة قبل الضريبة بعد االضافة
 0 505,451 505,451  يرتل

 0    فروقات تقييم اجيابية االستثمارات املالية احملتفظ ا للمتاجرة -
 0    أرباح رأمسالية -
 0 505,451 505,451  فوائد وعموالت حمققة غري مستحقة القبض -

 35,465,456 31,183,259 (4,282,197)  اموع ينقل ملا بعده

 بيان التدفقات النقدية
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -   ســــوريلمصـــــــــــرف التجــــاري البیان التدفقات النقدیة ل

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :فيللفترة المنتھیة 

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
 35,465,456 31,183,259 (4,282,197) اموع نقل مما قبله

 0      التغريات يف املوجودات واملطاليب
 إيداعسندات على الدولة وأذونات خزينة للمتاجرة وشهادات  النقص يف) / الزيادة( -

 0    مشتراة للمتاجرة

 (270,163,949) 7,653,150,961 7,382,987,012  النقص يف حساب املديرية العامة والفروع  يف سورية واخلارج) / الزيادة( -
 0      النقص يف حساب السحوبات ووثائق الشحن املشراة) / الزيادة( -
النقص يف تأمينات االعتمادات املستندية واحلسابات امدة وعمليات قيد ) / دةالزيا( -

 (354,554,223) 449,193,222 94,638,999  التصفية
 0    النقص يف حساب أدوات مالية للمتاجرة) / الزيادة( -
 139,890,584 391,610,085 531,500,669  النقص يف حساب التسهيالت االئتمانية) / الزيادة( -
 2,371,955 28,656,563 31,028,518  النقص يف حساب املدنيون املختلفون) / الزيادة( -
ــادة( - ــاح    ) / الزيـ ــى أربـ ــة علـ ــات مقدمـ ــنقص يف دفعـ   الـ

 0    )فائض املوازنة( املصارف العامة لصاحل صندوق الدين العام 

 (836,142) 10,034,161 9,198,019  النقص يف املوجودات املختلفة) / الزيادة( -
 273,176,301 7,434,858,319 7,161,682,018  يف حساب املديرية والفروع) النقص/ (الزيادة  -
 359,917,838 1,579,798,590 1,219,880,752  يف حساب الودائع) النقص/ (الزيادة  -
 5,163,358 162,307,400 157,144,042  يف حساب التأمينات املقبوضة) النقص/ (الزيادة  -
 3,554,478 9,167,916 5,613,438  يف حساب القيم برسم الدفع ألجل قصري )النقص/ (الزيادة  -
 (36,481,670) 145,049,521 181,531,191  يف حساب الدائنون املختلفون) النقص/ (الزيادة  -
 0 0 0  يف حساب عمليات على أدوات مالية) النقص/ (الزيادة  -
 29,480 656,053 626,573  اًأخرى مقبوضة مقدم إيراداتيف حساب ) النقص/ (الزيادة  -
 0      تعويض اية اخلدمة املدفوع -
 0      حسابات أخرى دائنة -
  يف ) املســــــتعملة(صــــــايف األمــــــوال الناجتــــــة  -

 157,533,466 830,376,066 672,842,600  النشاطات التشغيلية قبل الضريبة 
 (5,884,436) 12,967,503 7,083,067  الضريبة املدفوعة -
Com 151,649,030 817,408,563 665,759,533  )جمموع أ(يف النشاطات التشغيلية بعد الضريبة ) املستعملة(الناجتة صايف األموال  -
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -   لمصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريبیان التدفقات النقدیة ل

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :في للفترة المنتھیة

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
    ب ـ التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

باسـتثناء  (النقص يف احلسابات لـدى مصرف سوريـة املركــزي  ) / الزيادة( -
 0 9,115,636 9,115,636  )احلسابات اجلارية واالحتياطي االلزامي النقدي على الودائع

باستثناء (يف حساب سندات على الدولة وأذونـات خزينـة    النقص ) / لزيادةا( -
 (5,631,802) 79,774,776 74,142,974  )السندات العامة وأذونات اخلزينة للمتاجرة

باستثناء احلسابات اجلاريـة وشـهادات   ( النقص يف حسابات املصارف ) / الزيادة( -
 (282,015,174) 486,200,944 204,185,770  )االيداع املشتراة من املصارف للمتاجرة 

باسـتثناء  (النقص يف حساب سندات على الدولة وأذونات خزينـة      ) / الزيادة( -
     )السندات العامة وأذونات اخلزينة للمتاجرة

     النقص يف فروقات التقييم) / ةالزياد( -

 (25,377) 38,277,490 38,252,113  النقص يف األسهم واملسامهات يف املصارف واملؤسسات املالية) / الزيادة( -
 5,285 109,827 115,112  النقص يف املوجودات الثابتة غري املادية) / الزيادة ( -
 (496,022) 2,062,687 1,566,665  النقص يف املوجودات الثابتة املادية) / الزيادة( -
     النقص يف املوجودات الثابتة املالية) / الزيادة( -
     التقييمالنقص يف فروقات ) / الزيادة( -
     النقص يف القيم العينية املعدة للبيع) / الزيادة( -
  الناجتــــة) اخلســـائر (الـــنقص يف األربـــاح أو   ) / الزيـــادة ( -

     عن التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أدوات مالية متوفرة للبيع 

     حسابات أخرى -

     أنصبة األرباح النقدية املقبوضة -
ــوال الناجتـــــ  ــايف األمـــ ــتعملة(ة صـــ   يف  )املســـ

 (288,163,090) (615,541,360) (327,378,270)  )جمموع ب(النشاطات االستثمارية 
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -   لمصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريبیان التدفقات النقدیة ل

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :فيللفترة المنتھیة 

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
    :ج ـ التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 

  النقــدي  اإللزامــي يف حســاب االحتيــاطي   ) الــنقص / (الزيــادة  -
 (18,547,701) 77,177,940 58,630,239  على الودائع 

 0 0 0  يف األقساط املكتتب ا غري املسددة) النقص/ (الزيادة  -
 93,331,703 358,397,081 265,065,378  يف حساب مصرف سورية املركزي) النقص/ (الزيادة  -
ــادة  - ــنقص/ (الزيـــ ــارف  ) الـــ ــابات املصـــ   يف حســـ

 (13,927) 799,544 813,471  )احلسابات اجلارية) باستثناء(

     اإليداعيف حسابات شهادات ) النقص/ (الزيادة  -

 0 4,025,073 4,025,073  يف األموال املقترضة) النقص/ (الزيادة  -
 (18) (18) 0  يف فروقات تقييم) النقص/ (الزيادة  -
 0 0 0  يف األموال اخلاصة املساندة) النقص/ (الزيادة  -
 3,617,925 120,994,932 117,377,007  حتياطيات والعالواتاال يف رأس املال مال) النقص/ (الزيادة  -
 0      أنصبة األرباح النقدية املدفوعة -
 2,795,737 15,016,826 12,221,089  ىحسابات أخر -

  6,868,776 9,378,397 2,509,621 
 191837502 164935634 (26,901,868) 

  يف) املســــــتعملة(صــــــايف األمــــــوال الناجتــــــة  -
 56,791,472 596,369,529 539,578,057 )جمموع ج(النشاطات التمويلية 

ــة مــــن     - ــايف األمــــوال الناجتــ يف  ) املســــتعملة(صــ
 (79,722,588) 798,236,732 877,959,320  )ج+ ب + جمموع أ (  =ات دكافة النشاط 

حساب النقد وشبه النقد واحلسابات اجلارية لدى املصارف يف اية  -
  *  الفترة السابقة 

1,091,563,885 1,371,665,701   

213,604,565 573,428,969   

 (79,722,588) 798,236,732 877,959,320  جمموع -
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  :السیاسـات المحاسبیة .2
 أسس إعداد البیانات المالیة:

مت إعداد البيانات املالية املوحدة للمصرف وشركاته التابعة وفقاً للمعايري الصادرة عن جملس معايري      
احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة 

دولية ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف وقد مت إعداد البيانات ال
املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية وإن اللرية السورية هي عملة إظهار البيانات املالية املوحدة 

  .فقط سابات املصرف التجاري السوريوقد مت إعداد اإليضاحات بآالف اللريات السورية ومبا خيص ح
 : أسس توحید البیانات المالیة -
 4ب/م ن / 439/مت توحيد البيانات املالية للمصرف تطبيقاً لقرار جملس النقد والتسليف رقـم  -

  : وفق ما يلي 25/11/2008تاريخ 

  . ة العربية السوريةمت إعداد البيانات املالية املوحدة لكافة فروع املصرف العاملة ضمن أراضي اجلمهوري §
مت إعداد البيانات املالية املوحدة لكافة فروع املصرف يف سورية باإلضافة إىل فروع املنـاطق احلـرة    §

وحسابات املصرف التجاري السوري اللبناين بعد أن مت توافق حساباا مع حسـابات املصـرف   
 . التجاري السوري

 
  : أھم السیاسات المحاسبیة المستخدمة -

  : سات املستخدمة يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة هي كما يليأهم السيا

  :ترجمــة العمــالت األجنبیــة ×
يتم تسجيل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ  •

  . إجراء املعامالت

 اإليضاحات حول البيانات

 المالية الموحدة
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أسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ب  •
الصادرة عن  31/12/2018تاريخ / 289/اعتماد النشرة رقم يف تاريخ امليزانية العامة وقد مت 

 .مصرف سورية املركزي

يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف بيان الدخل ويـتم فصـل     •
تـاريخ   1ب /م ن/362لتقوميية حسب قرار جملس النقد والتسليف األرباح واخلسائر الفعلية وا

4/2/2008 . 

 :تصنیف الدیون وتشكیل المؤونات واالحتیاطات -
يتم تصنيف الديون بكافة أشكاهلا وتكوين خمصص التدين للديون املنتجة وغري املنتجة حسـب  

تم تشـكيل  ومل ي 9/12/2009تاريخ  4ب/م ن/597تعليمات قرار جملس النقد والتسليف 
تاريخ  4ب /م ن/ 902احتياطي عام ملخاطر التمويل بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم 

  . 31/12/2018كما ورد باإليضاحات بامليزانية (13/11/2012
  :الموجــودات الثابتـــة -

ـ    ا تسجل املوجودات الثابتة امللموسة بداية بالتكلفة مضاف إليها التكاليف األخرى املرتبطـة
  ). التكلفة مطروحاً منها االستهالك املتراكم(مباشرة مث تقاس بعد ذلك حسب منوذج التكلفة 

ويتم استهالك املوجودات الثابتة بطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب املئوية التالية واألعمار 
  : اإلنتاجية التالية

  أخرى 
  سنوات 10  % 10  نفقات تأسـيس
  سنوات 6  % 15  برجميـــات

  سنوات 10  % 10  عقارات بالتخصيص

  :ضریبــة الدخـــل -
باح اخلاضعة للضريبة ووفق النسب الضـرائبية  حتتسب ضريبة الدخل املستحقة على أساس األر

  .املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة
  
  
 

  العمر اإلنتاجي المتوقع  النسـبة المئویـة  االســـم
  سنة 20  % 5  مباين

  سنوات 10     % 10  معدات وأجهزة وأثاث
  سنني 4  % 25  وسـائط نقل

  سنوات 6    % 15  أجهزة احلاسب اآليل
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 :الموجــودات -
  : األموال الجاھزة .3

  : إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي
 2018  2017  

  سورية لريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 
  123 805 737  41 465 258  الصندوق والنقد يف اخلزينة

  356 009 617  753 253 811  حسابات جارية لدى املركزي-
  58 630 240  77 177 939  االحتياطي اإللزامي على الودائع

  60 784   60 784  اتفاقات املدفوعات  
  9 054 852  9 054 852  )أ. ع(قروض داخلية   
  84  74  الطوابع  

  547 561 314  881 012 718  المجـــمــوع
  

املتعلق بتكوين االحتياطي اإللزامي على  2/5/2011تاريخ  /5938/تطبيقاً لقرار رئاسة جملس الوزراء رقم 
من متوسط أرصدة الودائع اليومية  % 5الودائع فقد قام مصرفنا باحتساب االحتياطي اإللزامي على الودائع بنسبة 

ألف /  77 177 939/مبلغ وقدره  31/12/2018فقد بلغ رصيد االحتياطي اإللزامي على الودائع يف 
ألف  /  22 546 583/ألف لرية سورية ومبلغ وقدره  /54 631 358/ لرية سورية منها مبلغ وقدره

              ألف لرية سورية منها مبلغ وقدره/  58 630 240/ لرية سورية معادل العمالت األجنبية ، مقابل
ألف لرية سورية معادل العمالت / 17 995 225/لغ وقدره ألف لرية سورية ومب / 40 635 015/ 

ألف لرية سـورية قيمة عمالت / 9 054 852/وميثل حساب القروض البالغ 31/12/2017األجنبية يف 
ألف دوالر أمريكي مسلمة إىل مصرف سورية املركزي بناء على توجيهات  /20 768/أجنبية يبلغ معادهلا 

                                                  .ة اخلارجية ومل يتم تسديدها حىت اآلن السيد وزير االقتصاد والتجار

  : أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة .4
  :     إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي    

  
مصـــارف ومؤسســـات 
  مصرفيـــة حمليــــة

مصـــارف ومؤسســـات 
  مصرفيــة خارجيــة

  امــوع

2018  2017  2018  2017  2018  2017  

  البيــــان
  أرقام السنة
  لرية سورية

  أرقام املقارنة
  لرية سورية

  أرقام السنة
  لرية سورية

  أرقام املقارنة
  لرية سورية

  أرقام السنة
  لرية سورية

  أرقام املقارنة
  لرية سورية

حسابات جاريـة وحتـت   
  611 745 248  576 943 352  611 736 812  576 571 837  8 436  371 515  الطلب

  94 556 676  449 112 991  94 556 676  449 112 991  -  -  عمليات قيد التصفية

  706 301 924  1 026 056 343  706 293 488  1 025 684 828  8 436  371 515  المجـــمــوع
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 :إیداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة .5
  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

   

  : )بالصافي(مانیة مباشرة تسھیالت ائت .7
  : إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 
( ألف لرية سورية أي مانسبته  101 259 711) غري املنتجة ( بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة -

ألف لرية سورية  89 954 945من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة للسنة احلالية مقابل ) %  19.91
                                             .رصيد املمنوح يف اية السنة السابقة من ال)  % 13.95( هما نسبتأي 

ألف لرية سورية أي   397 847 315بلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها -
  مقابل) 2018عام ( للسنة احلالية من إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة) % 78.24( نسبته  ما

                              . )2017(السابقة سنةال يف اية)  % 82.56(نسبته  ألف لرية سورية أي ما  532 236 689 

  
مصـــارف ومؤسســـات 

  رفيـــة حمليــــةمص
مصـــارف ومؤسســـات 
  مصرفيــة خارجيــة

  امــوع

2018  2017  2018  2017  2018  2017  

  البيــــان
  أرقام السنة
  لرية سورية

  أرقام املقارنة
  لرية سورية

  أرقام السنة
  لرية سورية

  أرقام املقارنة
  لرية سورية

  أرقام السنة
  لرية سورية

  أرقام املقارنة
  لرية سورية

ودائـع ألجـل   (إيداعات 
  )أشـهر 3تستحق بعد 

000 000 2  000 000 2  944 200 484  770 185 202  944 200 486  770 185 204  

  82 323  80 231  82 323  80 231  -  -  احلسابات امدة

  204 268 093  486 281 175   202 268 093  484 281 175  2 000 000  2 000 000  المجـــمــوع

  
2018  2017  

  سوريةلرية بال أرقام السنة   سورية لرية بال أرقام السنة 

  303 020  158 170  أوراق جتارية  حمسومة •

  40 813 692  28 282 225  قروض وسلف     

  12 597 895  378 174 335  حسابات جارية مدينة •
  987 960  594 410  ئتمانبطاقات اال

  89 954 945  101 259 711  نتجةغري مديون 

  644 657 512  508 468 851  المجـــمــوع
  ) 29 927 635(  )34 082 431(  خمصص تدين قيمة التسهيالت االنتمائية : ينـزل
  ) 83 229 208(  )82 776 339(  الفوائد والعموالت احملفوظة: ينـزل

  531 500 669  391 610 081  نية املباشرةصايف التسهيالت االئتما
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 -خمصص تدين التسهيالت االئتمانية : 

 

 -الفـوائـــد والعموالت احملفوظة :

 

 :موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق .10
  :ل هذا البند هي كما يليإن تفاصي        

 

 

 

 

  
2018  2017  

  سورية باللرية  املقارنة أرقام   سوريةباللرية  السنة أرقام 
  34 913 685  29 927 635  الرصيد يف بداية السنة

  )4 986 050(  52 848 485  إضافات

  29 927 635  82 776 120  الرصيد يف اية السنة

  2018  2017  
  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  73 461 990  83 229 208  الرصيد يف بداية السنة
  9 767 218    .املعلقة خالل السنة ئدالفوا: يضاف

    )452 969(  .املعلقة اليت مت شطبها الفوائد: يرتل    
  83 229 208  82 776 239  الرصید في نھایة السنة

  2018  2017  
  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

      : هلا أسعار سوقية رمالية غري متوفموجودات 
  73 264 078  78 895 880  سندات مالية حكومية وبكفالتها   

  39 600  39 600  سندات مالية أخرى
  878 896  878 896  احتياطي عام خماطر التمويل

Com  74 182 574  79 814 376    .مجموع موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة 
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 :استثمار في شركات حلیفة .12
  :فيما يلي أرصدة املسامهة يف رأس املال الشركات احلليفة

  
  

 13- استثمارات يف شركات تابعة وحليفة( يف البيانات املالية غري املوحدة فقط )   :

إن مسامهتنا يف الشركات التابعة واحلليفة هي املسامهة يف رأس املال للمصرف السوري اللبناين ومقره 
 36 670 500/وبلغ رصيد املسامهة مبلغ وقدره  % 84.30يف لبنان وبلغت نسبة املسامهة 

/.2017/و /2018/ألف لرية سورية يف اية عامي  /  

 

 

 

 

 

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 
  81 844  81 844  املسامهة يف رأس مال أوباك كرياساو
  1 141  1 141  االكتتاب يف أسهم املصرف الصناعي
  1 004  1 004  االكتتاب يف أسهم بنك العامل العريب

  848 020  873 397  مسامهتنا يف برنامج متويل التجارة العربية أبو ظيب
  485 377  485 377  مسامهتنا يف برنامج متويل التجارة األطول أجال لدى البنك اإلسالمي

  40 858  40 858  املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار
  122 952  122 952  املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص

  340  340  شركة مرفأ الالذقية
  66  66  الشركة السورية للغزل

  11   11 البنك العريب
    200 000  مؤسسة خماطر القروض اخلاصة

  1 581 613  1 806 990  المجـــمــوع
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  : موجودات ثابتة-14
  :     إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي  

  

  2018أرقـام السـنة 
  امـوع  أخرى  حاسوبيةأجهـــزة   وسائط نقل  أثاث وأدوات ومعدات  العقارات واملباين

  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية

    :الكلفــة

764 852  1 606 355  الرصيد يف بداية السنة  040 246  796 282 1  114 110 1  157 010 5  

8 950  إضافات  118 324  -  045 380  -  113 713  

 -  -  -   -  استبعادات
)857 108(  )857 108(  

1 615 305 الرصيد يف اية السنة  970 088 1  040 246  841 662 1  257 001 1  413 614 5  

    :االستھالكات المتراكمة

934 201  م يف بداية السنةاستهالك متراك  048 486  787 162  475 131 1  640 408  151 123 3  

53 953  استهالك السنة  712 38  124 30  631 73  621 61  041 258  

54 579  إضافات  -  -  -  -  579 54  

) 16 688(  - استبعادات  )707(  )954 16(  )894 84(  )243 119 (  

1 042 733 االستهالك املتراكم يف اية السنة  072 508  204 192  152 188 1  367 385  528 316 3  

              التدين يف القيمة

              صايف القيمة الدفتري للموجودات الثابتة

              دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

       مشاريع حتت التنفيذ

 صايف املوجودات الثابتة يف اية السنة
572 572  898 580  836 53  689 474  890 615  885 297 2  
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 17-املوجودات الثابتة غري املادية : 

  :ذا البند هي كما يليه إن تفاصيل

  
  

  2017أرقام المقارنة 
  اموع  أخرى  حاسوبيةأجهزة   نقل لوسائ  أثاث وآالت وأدوات  العقارات واملباين

 لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية  لرية سورية

    :الكلفــة

  4 530 740  779 045  1 233 507  208 370  722 943  1 586 875  الرصيد يف بداية السنة

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

           استبعادات

 5 010 157 1 110 114 1 282 796 246 040 764 852 1 606 355 الرصيد يف اية السنة

              :االستھالكات المتراكمة

  2 906 812  280 660  1 102 048  133 369  458 429  932 306  استهالك متراكم يف بداية السنة

  154 527  58 515  34 906  29 418  29 803  1 885  استهالك السنة

  69 475  69 465  -  -  -  10  إضافــات

 ) 7 663(  - ) 5 479(  - ) 2 184(  -  استبعادات

 3 123 151 408 640 1 131 475 162 787 486 048 934 201  االستهالك املتراكم يف اية السنة

              التدين يف القيمة

صايف القيمة الدفتريـة للموجـودات   
  الثابتة

            

              دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

        مشاريع حتت التنفيذ

 1 887 006 701 474 151 321 83 253 278 804 672 154  صايف املوجودات الثابتة يف اية السنة

  2017أرقـــام املقارنــة   2018أرقـــام الســنة   

278 789 الكلفة  780 231  

 (668 116) (961 168) االهتالك املتراكم 
  109 828 115 112 
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  :موجودات أخرى-18
  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

وكما أن رصيد مدينون خمتلفون اليت ال متثل عمليات تسليف فعلي وحسابات عمليات املقايضة 
مليون لرية / 153/مقابل القطع األجنيب للقرض الكوييت لصاحل مصريف التسليف الشعيب مببلغ و

مليون لرية سورية وفروقات قيم القطع األجنيب املترتبة على مصرف / 229/سورية والصناعي مببلغ 
  .مليون لرية سورية / 1 100/سورية املركزي مببلغ 

  

  

  

  

  

  

  2018  2017  

  لرية سوريةبالة أرقام املقارن  لرية سوريةبالأرقام السنة 

  505 451  505 451  ايرادات أخرى مستحقة وغري مقبوضة

  190 559 209 987  نفقات مدفوعة مقدماً

  3 284 3 284  والسحوبات الشيكات

  31 028 519  28 656 563  مدينون خمتلفون

  3 920 464  3 479 388  والسلف اخلاصة باملصرف املدفوعةالتأمينات 

  16 078  16 078  املصارف تصفيةحسابات 

  254  70  سلف نفقات قيد التصفية

  544  544  املستحقة  السنداتفوائد على 

  226 130 202  224 145 885  واالنتقالية  املؤقتةحسابات 

  261 795 355  257 017 250  المجـــمــوع
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  :املطالــــيب -
  : مؤسسات المالیةودائع المصارف وال .20

  
  :ئـع عمـالءودا -21

  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

  2018  2017  
  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

874 624 268  حسابات جارية حتت الطلب  371 578 739  

553 176 490  ودائع ألجل  335 493 348  

67 149 780  98 490 218  ودائع التوفري  

75 727  ينبطاقات الدفع االلكترو  099 601 64  

53 431 887  حسابات جممدة  167 58  

  1 219 880 752  1 579 798 590  المجـــمــوع

   ل اجلمهوريةي حتـت الطلب داخورورية والقطاع العـام السبلغت ودائـع احلكومـة الس-
 من إمجايل الودائع حتت الطلب) %  67.44( ورية أي ما نسبته ألف لرية س/ 589 834 201/ 

يف  %) 64.88( نسبته لرية سورية أي ماألف  /479 859 831/مقابل 2018يف عام 
                . 2017عام
ته نسب ألف لرية سورية أي ما / 323 351 476/أما ودائع ألجل للقطاع العام بلغت -
ألف لرية سورية /163 618 898/مقابل  2018 من إمجايل الودائع ألجل يف عام %)58.45(

                      . 2017الودائع ألجل يف عام من إمجايل %) 46.95(نسبته أي ما

  7201أرقـــام املقارنــة   8201أرقـــام الســنة   

داخــل 
  اجلمهورية

داخــل   امـوع  خــارج اجلمهورية
  اجلمهورية

خــارج 
  اجلمهورية

  امـوع

  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية

130 964 366  حسابات جارية  084 004 1  450 968 131  620 806 128  182 947  802 753 129  

799 544    حسابات جممدة   544 799    472 813  472 813  

441 460 519    يات قيد التصفيةلعم  519 460 441   763 850 83  763 850 83 

130 964 366  المجـــمــوع  147 264 443  513 228 574  620 806 128  417 611 85  037 418 214  
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  مقابل ألف لرية سورية  53 431 887بلغت الودائع امدة يف العام احلايل - 
.                                                                  ألف لرية سورية يف السنة السابقة   )64 601 099(

ألف لرية سورية يف عام  / 25 962 797/وهي عبارة عن حسابات جممدة للعمالء فقد بلغت 
باإلضافة إىل فروقات  2017ألف لرية سورية يف عام  / 37 132 009/مقابل  2018

تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام وقد أحدث هذا احلساب مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
ألف لرية / 27 469 090/املتعلق بإحداث املصرف التجاري السوري وبلغ رصيده / 35/

  . 2017و  2018سورية يف اية عامي 
  

 22-التأمينـات املقبوضة  : إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 23-األمـوال املقترضـة :

ألف لرية سـورية فـي اية عام  /4 025 073/ن جهات أخرى والبالغة إن االقتراض مـ-
ألف لرية سورية يف  / 4 025 073/ألف دوالر مقابـل  /9 231/ومبا يعادل  / 2018/

                                                   :ألف دوالر أمريكي ويتشكل مما يلي/9 231/ومبا يعادل / /2017اية عام 
ألف دوالر أمريكي مقابل املستعمل من القرض الكوييت لصاحل التسليف الشعيب  /9 086/- 1

                                                               .ألف لرية سورية  /3 961 519/واملصرف الصناعي ومبا يعادل 
ألف دوالر أمريكي مقابل املبالغ املستعملة من القرض املقدم من الصندوق الكوييت /  146/ -2

  .    لرية سورية  ألف/ 63 554/عن طريق بنك الكويت املتحد ومبا يعادل ) التسهيل املايل ( للتنمية االقتصادية 

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  142 655 969  147 122 693  تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

  1 744 891  796 050   مباشرةتأمينات مقابل تسهيالت غري

  12 743 182  14 388 657  .تأمينات أخرى 

  145 340 387  112 703 842  قطع أجنيب حلساب الغري لغايات االسترياد

  41 804 242  41 513 596  قيم برسم الدفع ألجل قصري

  344 288 671  316 524 838  المجـــمــوع

  2017أرقام السنة   2018أرقام السنة  

  265 065 378  358 397 081  اقتراض من مصرف سورية املركزي

  3 961 519  3 961 519  )أ.ع(قروض داخلية

  63 554  63 554  )أ.ع( قروض خارجية

  269 090 451  362 422 154  المجـــمــوع
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:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي  :خمصصــات أخرى -25     

 26-أ-خمصص ضريبة الدخل :

:إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي    

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  1 843 636  7 232 037  .رصيد بداية السنة

  5 388 401     .اســتبعاد-

    5 884 436  .إضافـــات+

  7 232 037  13 116 473  .یة السنةرصید نھا

 

  2018أرقام السنة 
  رصيد اية السنة  ما مت رده لإليرادات  املستخدم خالل السنة  املكون خالل السنة  رصيد بداية السنة

  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية

  خمصص تعويض اية اخلدمة
409 9        409 9  

  خمصص هبوط أوراق مالية
184        184  

  عيفوائد تأخري زرا
115        115  

  فوائد ديون زراعية
21        21  

  خمصصات خمتلفة
322 979 4    )698 088 3(    624 890 1  

4 989 051  المجـــمــوع   )698 088 3(   353 900 1  

  2017أرقام السنة 
  رصيد اية السنة  ما مت رده لإليرادات  املستخدم خالل السنة  املكون خالل السنة  رصيد بداية السنة

  ألف لرية سورية  ألف لرية سورية  ألف لرية سورية  ألف لرية سورية  رية سوريةألف ل

  9 409        9 409  خمصص تعويض اية اخلدمة

  184        184  خمصص هبوط أوراق مالية

  115        115  فوائد تأخري زراعي

  21        21  فوائد ديون زراعية

  4 979 322        4 979 322  خمصصات خمتلفة

  4 989 051        4 989 105  المجـــمــوع
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 27-مطاليب أخرى  : إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

  
2018  2017  

  أرقام املقارنة باللرية السورية  أرقام السنة باللرية السورية

  22 458  22 269  ).مستحقة غري مدفوعة(فوائد برسم الدفع 

  626 573  656 053  إيرادات مقبوضة مقدماً

  1 023 429  1 550 290  .مستحقة وغري مدفوعة مصروفات

  48 966  48 966  ).تذكر تفاصيلها(أخرى 

  960 090  1 632 375  تصفية املصارف السابقة

  53 001  55 475  ضرائب ورسوم مالية متوجبة الدفع

  5 806 719  7 641 580  تأمينات االجتماعية والتأمني واملعاشات

      حسابات املؤقتة واالنتقالية

  8 541 236  11 607 008  لمجـــمــوعا

 
 حقوق امللكية

 28-رأس املال  :
. ألف لرية سورية  /70 000 000/بلغ رأس املال املصرف املسدد بالكامل    
 

 30-االحتياطيات  :

.االحتياطي القانوين -   
والسنوات خالل السنة  % 10مت حتويله من األرباح بنسبة  متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما

ألف لرية سورية /  24 583 617/  مبلغ وقـدره  2018السابقة وبلغت يف اية عام 
                              / . 2017/ألف لرية سورية يف اية عام / 21 908 855/مقابل 

                                                                                    .االحتياطي اخلاص -

خالل السنة والسنوات  % 10مت حتويله من األرباح بنسبة  متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما
ألف لرية سورية / 24 582 198/   مبلغ وقـدره  2018السابقة وبلغت يف اية عام 

      .    /  2017/ألف لرية سورية يف اية عام  /21 907 436/ مقابل
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 -احتياطيات أخرى :

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي    

  
2018  2017  

  أرقام املقارنة باللرية السورية  أرقام السنة باللرية السورية

  200 080 200 080  احتياطيات أخرى-

  5 397 534  6 016 225  املخصص للمشاريع االستثمارية-

  83 440  83 440  اهلبات-

  878 896  878 896  عام املخاطر التمويل احتياطي-

  6 559 950  7 178 641  المجـــمــوع

ألف لرية سورية هبة ممنوحة / 600/ألف لرية سورية وهو عبارة عن /   83 440/مبلغ  2018وقد بلغت اهلبات يف 
تاريخ / 4 659/رقم  من قبل رامز األتاسي لقاء فروقات الطابق الفين والثاين حبمص مبوجب موافقة وزارة املالية

ألف دوالر وهو مسامهة القطر  /190/يعادل  ألف لرية سورية أي ما/  82 840/ ومبلغ  22/12/2010
 2010/م/525/ باملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص وأحدث هذا احلساب مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم

مويل تنفيذاً لقرار جملـس النقد ومل يتم تشكيل احتياطي عام ملخاطر الت 14/10/2010تاريخ 
وتعديالته املتعلق بتصنيف الديون وتكوين  23/11/2012تاريخ  4ب/م ن  /902/والتسليف رقم 

./2018/املخصصات واالحتياطيات ومبالغ خمصصة للمصرف واملصروفة على املشاريع االستثمارية خالل عام   
 33-األرباح املدورة غري احملققة(الربح التقوميي) :

)  الفعلي(ن أرباح وخسائر القطع التشغيلي متثل األرباح الناجتة عن عمليات تقييم القطع الواجب فصلها ع 
وقد بلغت  4/2/2006تاريخ / 4ب/م ن / 362/وذلك حسب قرار جملس النقد والتسليف رقم 

سائر غري ألف لرية سورية أما اخل/ 9 598 971/ مبلغ / 2018/اخلسائر غري احملققة فـي اية عام 
ألف لـرية سـورية ومبعاجلة اخلسائر /  26 901 869/فقد بلغت / 2017/احملققة يف اية عام 

 غـري احملققة عـن العـام السـابق مـع اخلسائر غيـر احملققة عـن العام احلايل أصبح الرصيد 
.2018ألف لرية سورية يف اية /   155 336 663/   

 34-األرباح الصافية :

ألف لرية سورية /  21 398 095/مبلغ وقدره  2018ألرباح الصافية يف اية عام بلغت ا
وهي متثل األرباح اإلمجالية  /2017/ألف لرية سورية يف اية عام /  11 996 936/مقابل 

بعد استبعاد أرباح القطع التقوميية وضريبة الدخل واالحتياطيات ومتثل حصة الدولة من األرباح اليت 
  .     ومعاجلتها حماسبياً خالل العام الالحق )  صندوق الدين العام(دها إىل وزارة املالية يتم توري
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  بیـان الدخـل

  :الفوائد الدائنة-35
  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

  

 36-الفوائد املدينـة   :
  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  37 175  15 118  فوائد حسم السندات

  8 653 606  11 967 577  فوائد القروض والسلف واحلسابات اجلارية املدينة-

  24 719  16 545  فوائد دائنة عن االعتمادات والكفاالت-

  1 854 329  6 104 670  فوائد دائنة من املصارف

      فوائد دائنة أخــرى

775 429  حسابات الفروع واإلدارة  429 775  

43 054  فوائد التأخري  935 128  

752 133  مدينون خمتلفون  672 401 3  

1 105  فوائد مقبوضة مقدماً  203  

  14 876 068  19 675 631  المجـــمــوع

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

فوائد على احلسابات اجلارية-  661  148 262  

فوائد على ودائع ألجل-  740 304 21  838 536 15  

فوائد على ودائع التوفري-  577 866 4  317 688 3  
فوائد على حسابات املصرف-  296 83  956 16  

  775 429  775 429 حسابات الفروع واإلدارة 

  20 279 688 703 030 27  المجـــمــوع
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 37-العموالت والرسوم الدائنة    :

 38-العموالت والرسوم املدينة    :

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي    

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  3 677 13 176 عمولة مدفوعة للمركزي 

  784  589 عمولة لقاء حواالت 

  12 469  7 073 عمولة ومصاريف مدفوعة للمراسلني 

  1 185  - عمولة خمتلفة 

  216  - عمولة عمليات القطع

20 838  المجـــمــوع  402 18  

 

  
2018  2017  

  رية سوريةباللأرقام املقارنة   لرية سوريةبال أرقام السنة

  1 243 489  771 815  عمولة الكفاالت و القبوالت

  1 712 193  عموالت تسهيالت مباشرة

  3 768 399  4 618 514  عموالت تسهيالت غري مباشرة

  28 278  15 441  عمولة شيكات مشتراة

970 529  عمولة شيكات مباعة وحواالت  951 851  

51 506  عمولة على احلسابات  اجلارية  206 56  

12 201  عمولة تأجري الصناديق احلديدية  391 4  

245 695  عمولة عمليات القطع  900 369  

274 682  عموالت بطاقات الدفع االلكتروين  361 151  

2 605 918  عمولة خمتلفة  268 313 2  

  8 788 955  9 566 494  المجـــمــوع
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 39-أرباح (خسائر) عمالت أجنبية /فروقات القطع   :

  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 44-ايرادات أخرى    :
  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 

 

 

 

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  19 486 662   4 920 369  )الفعلي(فروقات القطع اليومي 

  )26 901 869(  )9 598 971(  )التقوميي(فروقات القطع البنيوي 

  )7 415 207(  )4 678 602(  المجـــمــوع

  
2018  2017  

  لرية سوريةبال أرقام املقارنة  لرية سوريةبالأرقام السنة 

  271 061  297 349  قرطاسيه 

  92 242 75 231  د وبرق وهاتفبري

  87  35  طوابــع  

  683  1 659  عمولة ختمني عقارات 

  54 780  18 287  عموالت خمتلفة 

  16 878  25 624  عقارات  

  585 964  195 029  املسترد من مؤونة تصنيف الديون 

  -  141 484  أرباح املناطق احلرة

  28 934 508  42 586 563  واردات سنني سابقة

  9 915  10 782  حواالت واردة من املركزي عمولة 

  29 966 118  43 352 043  المجـــمــوع
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 45-نفقـات املوظفيـن    :

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  2 102 022  2 389 585  رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

  234 000  254 400  مسامهة املصرف يف الضمان االجتماعي

  76 158  84 000  تعويضات تنقالت

  13 000  13 000  تعويض اية اخلدمة للموظفني

  37 512  51 080  كسوة املستخدمني

  120 831  140 000  نفقات طبية أو مسامهة املصرف بصندوق التأمني الصحي

  42 000  55 000  تدريـب املوظفيـن

  7 500  -  اومات سفرمي

  18 200  16 000  مبالغ خمصصة للمشاريع االجتماعية

  2 651 223  3 003 065  المجـــمــوع
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 46-مصاريف تشغيلية أخرى    :

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي   

  
2018  2017  

  لرية سوريةبالأرقام املقارنة   لرية سوريةبالأرقام السنة 

  14 297  13 778  ويقمصاريف إعالن وتس

  541 621 634 787  اجيارات حتت عقود إجيار تشغيلية

  205 618  338 220  مصاريف قرطاسية وإدارية خمتلفة

      )ذكر بالتفصيلت(أخرى 

  35 226  49 333  صيانة األثاث واملفروشات

  388 989  731 946  صيانة اآلالت واألدوات

  8 917  12 882  صيانة وسائل النقل

  31 005  28 252  وسائل النقل حمروقات

  39  50  رسوم وغرفة التجارة

  70 000  80 000  نفقات مفوضية احلكومة

  8 029 18 064  رسوم خمتلفة

  35  105  رسوم االشتراك يف االحتادات املصرفية

  98 247  102 468  بريد وبرق وهاتف

  857  1 697  نفقات ضيافة واستقبال

  1 256  2 395  طوابع

  52 959  54 293  نفقات تنظيفات

  10 325  5 818  نفقات قضائية

  13 705  18 721  نفقات خمتلفة

  -  4 000  نفقات اجلهاز املركزي للرقابة املالية

  -  6 503  مصاريف نقل ومواصالت

  25 744 702  5 017 657  خسارة تدين التسهيالت االئتمانية 

  2 525  3 299  ضرائب ورسوم مالية 

  300  400  غرامات مفوضية احلكومة 

  673 732 337 866 نفقات سنني سابقة

  32 402 -  خسارة املناطق احلرة
  27 934 786  7 462 534  المجـــمــوع
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  :إدارة المخاطــر .52
  :مخاطــر الســـیولة ◄
على أساس الفترة املتبقية ) غري خمصومة(يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات  :أوًال

   :ات التاليةلالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيان

 

 ثالثاً- بنــود خــارج امليزانيــة :

  أيام فأقل 7حىت   2018أرقام السنة 
أيام إىل  7أكثر من 

  شهر
  اموع  أكثر من سنة  أشهر 9-6  أشهر 6-3  أشهر 3- 1بني

              املطلوبــات

457 501 258  مصرف سورية املركزي            258 501 457  

475 124 336  املصارف احمللية            336 124 475  

3198584347  وعاملديرية العامة والفر            319 858 434 7  

264 014 640  جمموع الودائـع  727 283 214  138 916 230  770 250 421  908 482 351  409 850 97  592 798 579 1  
174 939 999  ودائع حتت الطلب-  999 204 131  999 204 131  999 204 131  998 674 218  000 470 87  994 699 874  
15 944 710  ودائع ألجـل-  195 305 68  606 937 84  238 272 275  355 185 108  387 531  491 176 553  
19 698 044  ودائع التوفري-  533 773 14  533 773 14  533 773 14  555 622 24  022 849 9  220 490 98  

53 431 887  احلسابات امدة            887 431 53  
162 307 400  التأمينات املقبوضة   -   -   -   -   -  400 307 162  

9 167 916القيم برسم الدفع ألجل             916 167 9  
145 049 521  دائنون خمتلفون            521 049 145  
4 025 073  األموال املقترضة            073 025 4  
15 016 826  مؤونات متنوعة            826 016 15  

11 607 009  احلسابات االنتقالية            009 607 11  

8 978 672 298  جمموع املطلوبات  727 283 214  138 916 230  770 250 421  908 482 351  409 850 97  248 456 294 10  

جممــوع املوجــودات 
  حسب استحقاقاا

374 070 630 8  734 591 131  528 323 428  444 251 927  091 039 239  816 685 254  987 961 610 10  

  لغايــة ســـنة  2018أرقام السنة 
 5يـة مـن سنـة لغا
  سـنوات

  امــــوع

299 176 902  املستنديةاالعتمادات   330 288 2  232 465 301  

1 801 047  السقوف غري املستعملة  - 047 801 1  

408 098 650  الكفــــاالت  653 277  303 376 408  

709 076 599  المجـــمــوع  983 565 2  582 642 711  
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 -إدارة المخاطــر:

 -مخاطــر الســـیولة:

على أساس الفترة  املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ ) غري خمصومة(يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات  –أوالً
:البيانات التالية  

 ثالثاً- بنــود خــارج امليزانيــة :

  أيام فأقل 7حىت   2017أرقام السنة 
أيام إىل  7أكثر من 

  شهر
  اموع  سنة أكثر من  أشهر 9-6  أشهر 6-3  أشهر 3- 1بني

              املطلوبــات

364 757 257  مصرف سورية املركزي            257 757 364  

114 726 157  املصارف احمللية       157 726 114  

7 161 682 018  املديرية العامة والفروع       018 682 161 7  

236 873 436  جمموع الودائـع  790 417 166  654 427 193  441 992 234  599 842 166  834 326 221  754 880 219 1  

147 927 308  ودائع حتت الطلب-  481 945 110  481 945 110  481 945 110  481 945 110  308 927 147  540 636 739  

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

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

64 601 099  احلسابات امدة       099 601 64  

157  144 042  التأمينات املقبوضة   -  -  -  -  - 042 144 157  

5 613 438القيم برسم الدفع ألجل        438 613 5  

181 531 191  دائنون خمتلفون       191 531 181  

4 025 073  األموال املقترضة       073 025 4  

12 221 089  مؤونات متنوعة       089 221 12  

8 541 235  احلسابات االنتقالية       235 541 8  

8 247 114 936  جمموع املطلوبات  790 417 166  654 427 193  441 992 234  599 842 166  834 326 221  254 122 230 9  

ات جممــوع املوجــود
8 012 314 034  حسب استحقاقاا  687 256 100  918 035 368  633 726 207  529 287 78  383 330 782  184 951 548 9  

  لغايــة ســـنة  2017أرقام السنة 
 5مـن سنـة لغايـة 
  سـنوات

  امــــوع

387 833 533  االعتمادات و القبوالت  779 133 12  312 967 399  

286 108  السقوف غري املستعملة   - 108 286  

404 470 300  الكفــــاالت  017 109 2  317 579 406  

792 589 941  المجـــمــوع  796 242 14  737 832 806  
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 54-كفــایة رأس المـــال :

 وتعديالته 24/1/2007تاريخ  4ب /م ن / 253/مت تطبيق قرار جملس النقد والتسليف رقم 
        :اخلاص باحتساب نسبة كفاية رأس املال للمصرف التجاري السوري فقط وفق اجلدول التايل 

 

 حسابات األرباح واخلسائر
اح اإلمج  لـمقاب ألف لرية سورية / 30 116 151/ بلغت 2018الية للمصرف لعام تبني أن األرـب

  بزيادة قدرهاأي  2017عامورية عن دورة ـلرية س ألف /4 822 632/خسارة إمجالية 
      . سورية ألف لرية / 34 938 783/
األرباح ات النظامية من ين النافذة فقـد مت اقتطاع املؤن و االحتياطـوبنـاء على أحكام القواني 

ألف لرية / 21 398 095/قدره رصيد األرباح الصافية مبلغاً املشار إليها حبيث أصبـح
    2017 ألف لرية سوريـة يف عام / 11 996 936/مقابل /2018/يف عام ورية ـس

                                :ألف لرية سورية وفقا ملا يلــي / 9 401 159/اقدرهبزيادة أي 

  اســم احلســـاب
2018  2017  

  أرقـــام املقارنـــة  أرقـــام الســـنة
243 529 721  األموال اخلاصة الصافية-أ  189 030 296  
1 709 898 921  املوجودات املثقلة-ب  577 059 024 1  
133 421 176  حسابات خارج امليزانية املثقلة-ج  058 805 182  
586 845 496  خماطر السوق ملراكز القطع اإلمجايل- د  125 669 488  
24 744 845  املخاطر التشغيلية -ه  662 078 27  

% 9.92  ) %ه + د+ ج+ ب /(نسبة الكفاية أ  17.18 %  

  ـــــــــــانالبيـ  س. ل

  غري الصافيـــة األرباح                                             30 116 151 098.09
  : ــاـــع منهــاقتطــ    
  %10بة ـاحتياطـي قانوين بنس -           2 674 761 912.00  
  %10احتياطـي خـاص بنسبة  -           2 674 761 912.00  
  مؤونـة ضريبـة الدخـل -        12 967 502 763.00  
  )خسارة تقوميية(اخلسارة املدورة غري حمققة  -      )    9 598 970 787.38(  

799.62 055 718 8      

  )حصة الدولة من األربـاح(األرباح الصافيـة             21 398 095 298.47
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 يف حساب الفائض املتاح للتنميـة

ر زيل املقدـبعد تن 2018تنمية يف اخلطـة املالية للمصـرف عن دورة عام قدر الفائض املتاح لل
    .ألف لرية سورية / 1 815 638/االستثمارية مببلغ   صرفه على املشاريـع

ـر فإن مقدار الفائض ـاب األرباح واخلسائ بعد 2018 املتاح للتنمية املتحقق فعليا لعام ويف ضوء النتائج املنوه عنها يف حس
 /24 595 568/بزيادة قدرها ورية ـألف لرية س /26 411 206/تثمارية بلغـاملصروف على املشاريع االسزيل ـتن

ـي   ورية ـألف لرية س ن األرقام املقدرة املشار إليها وذلك وفقا ملا يـل   :ـع

خالل العام على دفعات حسب صندوق الدين العـام /حتويل الفائض إىل وزارة املاليـة يتم و
                                                                                . السيولة املتوفرة 

 فـــــــي النتيجـــــــة

 من خالل التحليل املوجز 2018املاليـة بعد أن مت إيضـاح النتائج احلقيقية لفعاليات الدورة  
. 2017امليزانية العامة مقارنة مع ما كانت يف عام  حلسابات  

 18/6/2019مت إقرار البيانات املالية املوحدة من قبل جملس إدارة املصرف يف جلسته بتاريخ  
يها بصورة مبدئية حيث تتم املصادقة عل 2019/ م /  320مبوجب قرار جملس اإلدارة رقـم 

. ائياً من قبل اجلهاز املركزي للرقابة املالية   
وال بد من التنويه إىل جهود العاملني يف املصرف الذين قاموا بإجناز احلسابات اخلتامية وسامهوا يف  

.جئهذه النتا حتقيق  
 
 

  الفائـض املقــدر  البيـــــان  الفائـض الفعلــي
  5 982 552 000.00  فائض املوازنـة  21 398 095 298.47

  1 847 010 000.00  السيولةفائض               5 631 802 078.00  

  7 829 562 000.00  امـوع  27 029 897 376.47  

      9 645 200 000.00  املصروف على املشاريع االستثمارية   )-(                      618 691 280.00

096.47 206 411 26      000.00 638 815 1-  
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  31/12/2018 في  -حرة والمناطق ال والسوري اللبناني مصـــــــــــرف التجــــاري الســــوريللالمیزانیة الموحدة 

  أرقام المقارنة لیرة سوریة  أرقام السنة لیرة سوریة    

  31/12/2017يف   31/12/2018يف   إيضاحات المـــــوجـــــــــودات
 550,415,538,875.18  881,012,718,329.44    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 804,491,437,641.03  1,105,265,857,569.73   لدى مصارف ومؤسسات مصرفية أرصدة

 204,185,769,770.70   486,281,174,559.16   لدى مصارف ومؤسسات مصرفية إيداعات

 0.00 0.00   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 0.00 0.00   مشتقات أدوات مالية

 809,339,745,294.15  875,537,029,963.65   )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 0.00  0.00   قروض وسلف لبنوك

 0.00  0.00   موجودات مالية متوفرة للبيع

 74,182,573,951.09  79,814,376,029.09   استثمارات مالية حمتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق

 0.00  0.00   موجودات مالية مرهونة

 1,581,613,493.67  1,806,990,001.67   استثمارات يف شركات حليفة

 0.00  0.00   استثمارات يف شركات تابعة وحليفة

 0.00  0.00  )غري املوحدة يف البيانات املالية(

 0.00  0.00   استثمارات عقارية

 4,212,615,092.98  4,537,101,817.77   موجودات ثابتة

 0.00  0.00   شهرة

 0.00  109,827,861.74   موجودات غري ملموسة

 0.00  0.00   موجودات ضريبية مؤجلة

 273,886,790,210.57  258,121,451,872.91   أخرىموجودات 

  0.00  0.00   وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

 2,722,296,084,329.37   3,693,218,087,212.08   جممــوع املوجــودات

 رف التجاري السوريمصللالموحدة القوائم المالية 
والمناطق الحرة والسوري اللبناني  
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  :یةالمطلوبــــــــــــات وحقوق الملكــــــــــــــــــ

  31/12/2017يف   31/12/2018يف   إيضاحات المطلوبــــــــــــات
 463,141,414,053.86   1,022,588,900,670.71   مصرف سورية املركزي

 1,245,569,578,747.97   1,606,124,136,564.51   ودائع عمالء
 364,841,163,678.36   337,295,079,229.46    تأمينات نقدية

 0.00 0.00   مشتقات أدوات مالية
 269,090,451,509.89   362,422,154,539.45    أموال مقترضة
 0.00 0.00   سندات دين

 12,923,096,499.51   12,747,436,717.91   خمصصات متنوعة
 7,232,037,452.98   13,116,472,964.98   خمصص ضريبة الدخل
 0.00 0.00   مطلوبات ضريبية مؤجلة

 42,833,398,705.92   22,101,415,550.69    مطلوبات أخرى

 2,405,631,140,648.49   3,376,395,596,237.71   المطلوبــــــــــــات مجموع

     حقوق الملكــــــــــــــــــیة
     مساھمي المصرفحقوق 

 70,436,000,000.00   70,436,000,000.00   رأس املال املكتتب به
 0.00 0.00   اإلصدار )خصم/(عالوة

 0.00 0.00  )خلزينةأسهم ا(
 83,440,000.00 83,440,000.00   اهلبـــــــــات

 27,214,317,300.39   30,293,726,869.02   القانوين االحتياطي
 21,907,436,321.51   24,582,198,233.51   خاص االحتياطي

 8,368,709,802.55   6,842,487,386.30   احتياطيات أخرى
 878,895,797.98 878,895,797.98   احتياطي عام ملخاطر التمويل
 0.00 0.00   فروقات ترمجة عمالت أجنبية

 0.00 0.00   التغري املتراكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
 0.00 0.00   حصة حقوق املسامهني من السندات والقروض القابلة للتحويل ألسهم

 16,011,010,683.74   21,539,579,700.23   )يف البيانات املرحلية فقط( للفترة بعد الضرائب )اخلسارة(الربح 
 0.00 0.00   )خسائر متراكمة( أرباح مدورة حمققة

 164,935,633,774.71   155,336,662,987.33   )خسائر متراكمة( أرباح مدورة غري حمققة
 309,835,443,680.88   309,992,990,974.37   مساھمي المصرف - مجموع حقوق الملكیة 

   حقوق األقلیة
6,829,500,000.00   6,829,500,000.00 

 316,664,943,680.88   316,822,490,974.37   مجمــــوع حقوق الملكیة
 2,722,296,084,329.37  3,693,218,087,212.08    المطلوبات وحقوق األقلیة مجمــــوع
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  31/12/2018 في  -والمناطق الحرة  والسوري اللبناني لســــوريمصـــــــــــرف التجــــاري الل بیان الدخل الموحد 

  أرقام المقارنة لیرة سوریة  أرقام السنة لیرة سوریة    

  31/12/2017يف   31/12/2018يف   إيضاحات 

 31,583,274,682.74 29,422,976,025.80    الفوائد الدائنة
 (22,328,554,894.85) (28,820,166,725.28)   الفوائد املدينة

 9,254,719,787.89 (6,915,715,173.43)   صايف الدحل من الفائدة
 11,364,689,934.34 13,598,839,573.18   العموالت والرسـوم الدائنـة
 (21,959,339.71) (21,269,092.31)   العموالت والرسـوم املدينـة

 4.6311,342,730,59  13,577,570,480.87   صايف الدخل من العموالت والرسوم
 20,597,450,382.52  6,661,855,307.44    صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

 19,503,511,006.40 4,024,457,970.71   ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية تشغيلية )خسائر(أرباح 
 (26,901,869,525.80) (9,598,970,787.38)   تقييم مركز القطع البنيوي )خسائر(أرباح 

 0.00 0.00   موجودات مالية للمتاجرة )خسائر(رباح أ
موجودات مالية حمددة لتقـاس بالقيمـة    )خسائر(أرباح 

 0.00 0.00   العادلة من خالل بيان الدخل

 0.00 0.00   موجودات مالية متوفرة للبيع) خسائر(أرباح 
 30,104,429,587.10 50,655,765,815.12   ايرادات تشغيلية أخرى 

 43,303,521,450.22  51,743,108,305.89   لدخل التشغيليامجايل ا
 (5,434,135,262.28) (3,869,419,739.98)   نفقات املوظفني

 (272,720,117.69) (306,893,021.78)   استهالكات املوجودات الثابتة امللموسة
 0.00 0.00   اطفاءات املوجودات غري امللموسة

 0.00 0.00   املباشرة االئتمانيةخسائر تدين التسهيالت 
 0.00 0.00   حىت تاريخ االستحقاق خسائر تدين استثمارات مالية حمتفظ ا

 0.00 0.00    خمصصات متنوعة
 (38,405,223,641.31) (9,397,381,811.90)    مصاريف تشغيلية أخرى
 (44,112,079,021.28) (13,573,694,573.66)   امجايل املصروفات التشغيلية

 (808,557,571.06) 38,169,413,732.23   من التشغيل) سارةاخل(الربح 
 0.00 0.00   شركات حليفة) خسائر(حصة املصرف من أرباح 

 0.00 0.00   أرباح موزعة من شركات تابعة وحليفة
 0.00 0.00   )يف البيانات مالية املوحدة(

 0.00 0.00   قبل الضريبة )اخلسارة(الربح 
     للسنـة) اخلسارة(الربــــــــح 

 7,083,067,249.00 12,967,502,763.00   ضريبة الدخل
 1,499,617,011.00 2,674,761,912.00   القانوين االحتياطي
 1,499,617,011.00 2,674,761,912.00   اخلاص االحتياطي

 0.00 0.00   احتياطي عام ملخاطر التمويل
 (26,901,869,525.80) (9,598,970,787.38)   )ةتقوميي خسارة( املدورة غري احملققة اخلسارة

 11,996,936,092.39 21,398,095,298.47   حصة الدولة من األرباح
 (4,822,6320.41)  30,116,151,098.09   المجمـــــــــــــوع العــــــــــــــــــــام
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -والمناطق الحرة  والسوري اللبناني لمصرف التجاري السوريالتدفقات النقدیة لبیان 

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :فيللفترة المنتھیة 

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
    أـ التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

  30,892,306  30,116,151  (776,155)  :صايف النتيجة قبل الضريبة 
) املسـتعمل يف  (النتيجة قبل الضريبة ملطابقتها مع النقد الناتج مـن  التعديالت على صايف 
     :النشاطات التشغيلية

 1,774,448 3,682,379 1,907,931  : يضاف 

 0    صايف املؤونات على الديون -

 0    مؤونات تدين قيمة املوجودات الثابتة  استهالكات و -

     0ا للمتاجرة فروقات تقييم سلبية لالستثمارات املالية احملتفظ -

 0    مؤونة تدين قيمة االستثمارات املالية  -

 0    مؤونة تدين األسهم واملسامهات يف املصارف واملؤسسات املالية -

 0    مؤونة تدين يف حسابات مصارف متنازع عليها  -

 0    صايف موؤنات على حسابات خارج امليزانية  -

 0    مؤونات خمتلفة -

 0    خسائر رأمسالية -

 0    ئد حمققة غري مستحقة الدفع فوا -

 1,774,448 3,682,379 1,907,931  نفقات مستحقة غري مدفوعة -

 32,666,754 33,798,530 1,131,776  :صايف النتيجة قبل الضريبة بعد االضافة
 86,124 573,140 659,264   يرتل

 0      فروقات تقييم اجيابية االستثمارات املالية احملتفظ ا للمتاجرة -

 0      أرباح رأمسالية  -

 86,124 573,140 659,264  فوائد وعموالت حمققة غري مستحقة القبض -

Com 32,752,878 33,225,390 472,512  اموع ينقل ملا بعده
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -والمناطق الحرة  والسوري اللبناني  لمصرف التجاري السوريبیان التدفقات النقدیة ل

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :فيللفترة المنتھیة 

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
 32,752,878 33,225,390 472,512 اموع نقل مما قبله

     التغريات يف املوجودات واملطاليب 
 اعإيـد النقص يف سندات على الدولة وأذونات خزينة للمتاجرة وشـهادات  ) / الزيادة( - 

     مشتراة للمتاجرة

 (270,193,698) 7,939,101,810 7,668,908,112  النقص يف حساب املديرية العامة والفروع يف سورية واخلارج) / الزيادة( -
     النقص يف حساب السحوبات ووثائق الشحن املشراة ) / الزيادة( -
مدة وعمليات النقص يف تأمينات االعتمادات املستندية واحلسابات ا) / الزيادة( -

 (354,554,223) 449,193,222 94,638,999  قيد التصفية

     النقص يف حساب أدوات مالية للمتاجرة) / الزيادة( -
 (66,197,287) 875,896,237 809,698,950  النقص يف حساب التسهيالت االئتمانية  ) / الزيادة( -
 13,410,304 28,831,828 42,242,132  النقص يف حساب املدنيون املختلفون ) / الزيادة( -
ــادة( - ــاح   ) / الزيـ ــى أربـ ــة علـ ــات مقدمـ ــنقص يف دفعـ   الـ

 0    )فائض املوازنة( املصارف العامة لصاحل صندوق الدين العام 

 (907,634) 10,279,705 9,372,071  النقص يف املوجودات املختلفة) / الزيادة( -
 272,399,193 7,723,464,134 7,451,064,941  يف حساب املديرية والفروع ) النقص/ (الزيادة  -
 360,554,549 1,606,163,410 1,245,608,861  يف حساب الودائع ) النقص/ (الزيادة  -
 6,886,154 170,762,507 163,876,353  يف حساب التأمينات املقبوضة ) النقص/ (الزيادة  -
 3,554,479 9,167,916 5,613,437  يف حساب القيم برسم الدفع ألجل قصري ) النقص/ (الزيادة  -
 (37,986,867) 157,447,290 195,434,157  يف حساب الدائنون املختلفون ) النقص/ (الزيادة  -
 0 0  0  يف حساب عمليات على أدوات مالية) النقص/ (الزيادة  -
 (24,515,180) 1,524,734 26,039,914  أخرى مقبوضة مقدماً إيراداتيف حساب ) النقص/ (الزيادة  -
 0    ية اخلدمة املدفوع تعويض ا -
 0    حسابات أخرى دائنة -
  يف ) املســــــتعملة(صــــــايف األمــــــوال الناجتــــــة  -

 (64,797,332) 398,452,579 463,249,911  النشاطات التشغيلية قبل الضريبة 

 (5,884,436) 12,967,503 7,083,067  الضريبة املدفوعة -
Com (70,681,768) 385,485,076 456,166,844  )جمموع أ(الضريبة لية بعد يف النشاطات التشغي) املستعملة(صايف األموال الناجتة  -
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -والمناطق الحرة  والسوري اللبناني  لمصرف التجاري السوريبیان التدفقات النقدیة ل

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :فيللفترة المنتھیة 

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
    ب ـ التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

باسـتثناء  (النقص يف احلسابات لـدى مصرف سوريـة املركـزي ) / الزيادة( -
 9,115,636 9,115,636  )النقدي على الودائع اإللزامياحلسابات اجلارية واالحتياطي 

0 
لـة وأذونــات خزينــة       النقص يف حساب سندات علـى الدو ) / لزيادةا( -

 (5,631,802) 79,774,776 74,142,974  )باستثناء السندات العامة وأذونات اخلزينة للمتاجرة(

باستثناء احلسابات اجلارية وشهادات ( النقص يف حسابات املصارف ) / الزيادة( -
 (282,015,174) 486,200,944 204,185,770  )املشتراة من املصارف للمتاجرة  اإليداع

باسـتثناء  (النقص يف حساب سندات على الدولة وأذونات خزينة     ) / الزيادة( -
      )السندات العامة وأذونات اخلزينة للمتاجرة

0 
 0      النقص يف فروقات التقييم) / ةالزياد( -
 (25,377) 38,277,490 38,252,113  النقص يف األسهم واملسامهات يف املصارف واملؤسسات املالية) / الزيادة( -

 5,284 109,828 115,112  النقص يف املوجودات الثابتة غري املادية) / الزيادة ( -

 (408,922) 4,301,196 3,892,274  النقص يف املوجودات الثابتة املادية) / الزيادة( -

 0      النقص يف املوجودات الثابتة املالية) / الزيادة( -

 0      النقص يف فروقات التقييم) / الزيادة( -

 0      النقص يف القيم العينية املعدة للبيع) / الزيادة( -

ــادة( - ــاح أو  ) / الزيـ ــنقص يف األربـ ــائر(الـ ــة) اخلسـ   الناجتـ
  عن التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أدوات مالية متوفرة للبيع 

    0 

 0      حسابات أخرى -

 0      أنصبة األرباح النقدية املقبوضة -

ــوال الن ــايف األمـــ ــة صـــ ــتعملة(اجتـــ   يف  )املســـ
 (288,075,991) (617,779,870) (329,703,879)  )جمموع ب(النشاطات االستثمارية 
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  31/12/2018 المنتھیة في عن الفترة  -والمناطق الحرة  والسوري اللبناني  لمصرف التجاري السوريبیان التدفقات النقدیة ل

  القیم بآالف اللیرات السوریة

  البیان
  :فية المنتھیة للفتر

  31/12/2018يف   31/12/2017يف   الفرق
    :ج ـ التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 

ــادة  - ــنقص/ (الزي ــاطي  ) ال ــاب االحتي ــييف حس ــدي اإللزام   النق
 (18,547,701) 77,177,940 58,630,239  على الودائع 

 0 0 0  يف األقساط املكتتب ا غري املسددة) النقص/ (الزيادة  -
 93,331,703 358,397,081 265,065,378  يف حساب مصرف سورية املركزي) النقص/ (الزيادة  -
ــادة  - ــنقص/ (الزيـــ ــارف  ) الـــ ــابات املصـــ   يف حســـ

 (13,927) 799,544 813,471  )احلسابات اجلارية) باستثناء(

 0    اإليداعيف حسابات شهادات ) النقص/ (الزيادة  -

 0 4,025,073 4,025,073  املقترضة يف األموال) النقص/ (الزيادة  -
 (127,015) (18) 126,997  يف فروقات تقييم) النقص/ (الزيادة  -
 0 0 0  يف األموال اخلاصة املساندة) النقص/ (الزيادة  -
 1,877,659 171,267,224 169,389,565  حتياطيات والعالواتاال يف رأس املال مال) النقص/ (الزيادة  -
 0    املدفوعة أنصبة األرباح النقدية -
 5,708,776 25,863,910 20,155,134  حسابات أخرى -

  11,017,949 13,993,115 2,975,166 

 191,837,503 164,935,634 (26,901,869) 
  يف) املســــــتعملة(صــــــايف األمــــــوال الناجتــــــة  -

 58,302,792 662,103,623 603,800,831 )جمموع ج(التمويلية النشاطات 

ـ   - ــة مـــ ــوال الناجتــ ــايف األمــ ــتعملة(ن صــ يف  ) املســ
 (300,454,967) 429,808,829 730,263,796  )ج+ ب + جمموع أ (  =دكافة النشاطات  

حساب النقد وشبه النقد واحلسابات اجلارية لدى املصارف يف اية الفترة السابقة  -
  *  

1,192,591,738 1,451,598,185  

462,327,942 1,021,789,356  

 (300,454,967) 429,808,829 730,263,796 مجمـــــــــــــوع
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. جمموعة من العالقات بني جملس إدارة املؤسسة وإدارا وأصحاب املصاحل بأنهعرف دليل احلوكمة ي
لية حتقيق هذه األهداف، ديد األهداف اخلاصة باملصرف وآيهدف دليل احلوكمة بشكل عام إىل حت

احلوكمة اجليدة هي احلوكمة اليت ف، ومراقبة خطوات حتقيق األهداف، إضافة للوسائل املتبعة يف ذلك
حتقق التكامل واالنسجام بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتحقيق استغالل موارد املصرف 

.                         وذلك للوصول إىل األهداف اليت تصب يف مصلحة املؤسسة بالشكل األمثل  
كمة بعض صالحيات املدير العام للمصرف وجملس اإلدارة  وأصول التعيني ويتضمن دليل احلو

،دراسة التقارير الواردة للمجلس واختاذ القرارات الالزمة بشأا ، اللجان املنبثة عن جملس  اإلحالل
. ملهام واملسؤولياتاإلدارة ،ميثاق أخالقيات العمل وأحكام عامة للمصرف وغريها من ا  

بناء على قرار جملس  2010 ف التجاري السوري دليل احلوكمة اخلاص به يف عاموقد اعتمد املصر 
الطلب من املصارف اعتماد دليل  ((املتضمن 2009يف عام  4ب/م ن/489/النقد و التسليف رقم 

  ))احلوكمة

  الحوكمة لجنة

 2016م و يف اية عا 2012جلنة احلوكمة مث أعاد تشكيلها من جديد عام  املصرف بتشكيل قام 
                                                      :وأصبحت كما يلي  2018كذلك يف اية عام 

فورياض عبد الرؤالدكتور   رئیسًا للجنة 

الیاس حدادالدكتور   عضوًا 

 عضوًا الدكتورة غادة عباس

 عضوًا السیدة لینا رمضان

 عضوًا السید أيمن نجم

                                                                                      :ومن أبرز مهامها
 .اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل احلوكمة ومراجعته وحتديثه عند الضرورة -1

 .التنسيق مع جلنة التدقيق للتأكد من االلتزام الكامل بالدليل -2

والتوصيات بناء على النتائج اليت مت التوصل إليها تزويد جملس اإلدارة سنوياً على األقل بالتقارير  -3
 .من خالل عمل اللجنة

 دليل الحوكمة في المصرف التجاري السوري
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   لجنة المخاطر

وضع سياسة املخاطر مبا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى قبوله لتحمل املخاطر، بتقوم اللجنة 
    2018التالية أمساؤهم كما هي يف اية تتألف اللجنة من األعضاء  و ومراجعة أداء  اإلدارة العليا

  
 رئیسًا للجنة الدكتورة غادة عباس

الیاس حدادالدكتور   عضوًا 

 عضوًا الدكتور زين جنیدي

ود القادريمالسید مح  عضوًا 

)مدير المخاطر(السید مازن حمزة   عضوًا 

)من مديرية المخاطر(السیدة ھیفاء حیدر   أمین سر اللجنة 

 
:من مهامهاو  

، ياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جملس اإلدارةتقوم اللجنة مبراجعة استراتيجيات وس -1
 .التأكد من تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياساتو
ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر، وضمان استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن  -2

 .األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر
 .إلدارة املخاطر و وضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل جملس اإلدارةمراجعة اهليكل التنظيمي  -3
 .مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وحجمها، وأنشطة إدارة املخاطر - 4
 جملس اإلدارة وتقدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا ترفع اللجنة تقارير دورية إىل -5

 .لتغريات والتطورات اليت تطرأ على إدارة املخاطراملصرف وا
 .مراجعة وإبداء الرأي أمام جملس اإلدارة حول سقوف املخاطر واحلاالت االستثنائية اليت تطرأ عليها - 6
واملتعلقة مبخاطر االئتمان ، مراقبة مدى التزام إدارة املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة بازل -7

 .التشغيلية وغريها وخماطر السوق واملخاطر

وكفاية  فتعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة املخاطر ملناقشة وتقييم املخاطر اليت يتعرض هلا املصر 
        . بشأاطرق معاجلتها وتقدمي التوصيات 
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                                                     لجنة التدقیق الداخلي
مبراجعة التقارير املالية ونظم الضبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومـدى كفايـة التـدقيق    تقوم اللجنة 

وتتألف هذه . الداخلي واخلارجي، ومراجعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية
  :2018م كما هي يف اية اللجنة يف عضويتها من األعضاء التالية أمساؤه

 رئیسًا للجنة 1- الدكتورة غادة عباس

الیاس حدادالدكتور   عضوًا 2- 

 عضوًا 3- الدكتور زين جنیدي

من مديرية (السید عبد الوھاب نصار -4
)التدقیق الداخلي  أمین سر اللجنة 

  
  :ومن مهامها

، والتوصية بشأنه لس اإلدارة، مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عرضها على جملس اإلدارة -1
 .ومتابعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية

 :على نة من بني أمور أخرىمل مسؤولية اللجظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشتقييم فعالية وكفاية ن - 2
 .عليمات النافذة الصادرة عن اجلهات ذات العالقةتقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد من االلتزام بالت  -  أ

 .الداخلي التدقيقتقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج   -  ب
 .مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قدمت اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا  -  ت
 .التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي خططمراجعة وإقرار   -  ث
 .التدقيق الداخلي ونقله وعزله وحتديد تعويضاته وتقييم أدائه التوصية بتعيني مدير  - ج

  
                           

  :لجنة الترشیحات والمكافآت والحوافز
تم هذه اللجنة مبراقبة وضمان شفافية تعيني وجتديد واستبدال أعضـاء جملـس اإلدارة والـرئيس    

عالية كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة بشكل التنفيذي، وكذلك تقييم فعالية جملس اإلدارة ككل وف
مستقل، وتقييم أداء املديرين التنفيذيني وكذلك ضمان شـفافية سياسـات رواتـب ومكافـآت     
وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني وضمان انسجام هذه السياسات مع أهـداف  

    .و القوانني و األنظمة النافذة 2005لعام / 2/املصرف، ومبا  ال يتعارض مع أحكام القانون رقم
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الیاس حدادالدكتور   رئیسًا للجنة  1- 

عباسالدكتورة غادة   عضوًا 2- 

 عضوًا 3- الدكتور زين جنیدي

السید أيمن نجم-4  أمین سر اللجنة 

                                                                                           :مهامهاأهم ومن 

شغل رة وللخربات واملؤهالت واملهارات املطلوبة لعضوية جملس اإلدا) احلد األدىن(وضع معايري وشروط  - 1
 .منصب

اقتراح سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء جملس  -2
ها من قبل جملس اإلدارة اإلدارة واملديرين التنفيذيني تتناسب مع خربام ومؤهالم يصادق علي

 .وتراجع سنوياً من قبل اللجنة
االجتماع مع مدير املوارد البشرية مرة على األقل خالل العام للتأكد من وجود وكفاية وعدالة  -3

ووضوح آلية التعيني والتقييم للعاملني وسياسة منح املكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل 
 .خاص مؤهلني للعمل يف املصرف واالحتفاظ ممبا يضمن استقطاب أش املستمر
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011                اآللي النداء دمشق فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   ھاتف المقسم الفاكس 
 العنوان المدير

 
 

cbos@mail.sy 933 2216975 
2228524 

2218890 
2218891 
2222481 

ساحة يوسف  
ةالعظم  اإلدارة العامة 

 
dam1.cbs@mail.sy 2231  

2222597 
2225870 
2225871 

 
2228728 

 شارع معاوية
حريقه مواجه 
 غرفة التجارة

1الفرع رقم  

 
dam2.cbs@mail.sy 314  

2249934 
2222456 
2213544 

 
2222898 

 –شارع النصر 
مقابل القصر 

 العدلي
2الفرع رقم  

dam3.cbs@mail.sy 183  
2215347 

2210556 
2210555 

 
3الفرع رقم ساحة الحريقة 2216912  

dam4.cbs@mail.sy 246  
2211554 

2211553 
2214820 
2211901 

2224685 
شارع  -الحريقة

 معاوية
 

4الفرع رقم  

dam5.cbs@mail.sy 1  
2216102 

2212901 
2212902 2225699 

شارع سعد اهللا 
 الجابري

جانب جسر 
فیكتوريا ،مقابل 

فندق سمیر 
 أمیس

5الفرع رقم  

dam6.cbs@mail.sy 2655 2227154 
2225102 
2244123 
2225102 

2214222 

ساحة يوسف 
 العظمة
ساحة 

المحافظة ،تحت 
بناء اإلدارة 

 العامة للمصرف

6الفرع رقم  

dam7.cbs@mail.sy 3179 2318038 
2324675 
2318033 
2318034 

أيار 29شارع  2318030 7الفرع رقم   

dam8.cbs@mail.sy 1178 2319258 
2312777 
2311522 
2315209 

2310651 
2323106 

 شارع بور سعید
8الفرع رقم جھة المحافظة  

dam9.cbs@mail.sy 5972 2228132 2226451 
2216141 2240909 

شارع شكري 
بناء –القوتلي   

 فكتوريا
9الفرع رقم  

dam10.cbs@mail.sy 22241 5423305 5422895 
سوق باب توما  5422896 5422897

الصوفانیة –  
10مالفرع رق  

dam11.cbs@mail.sy 6305 2123790 2128482 
2119602 
2127855 

 

برامكة خلف 
كلیة االقتصاد 

شارع عثمان بن 
 عفان

 

11الفرع رقم  

dam12.cbs@mail.sy 12081 3320579 3320662 
3320356 

3320356 
 

 –طلعة العفیف 
 حارة األبرش

 
12الفرع رقم  

التجاري السوري ومكاتب وكوى المصرففروع   
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dam13.cbs@mail.sy 16005 6624196 6615986 
6615987 6610645 

 –مزة جبل 
جانب مخفر 
 شرطة المزة

 

13الفرع رقم  

dam14.cbs@mail.sy 11972 2312853 2312851 
2312852 2312850 

شارع الثورة بناء 
 برج الطیران

 
14الفرع رقم  

dam15.cbs@mail.sy 246 2211554 

2211553 
2211553 
2211900 
2211901 

2224685 

: المقر البديل 
وق ف –الحريقة 
/ 4/الفرع 

 دمشق

15الفرع رقم  

dam16.cbs@mail.sy 11893 2757979 2758083 
 شارع المیسات 2757950 2758084

 
 

16الفرع رقم   

dam17.cbs@mail.sy 2041 5415686 5400007 5415697 
شارع  - باب توما

 أديب اسحاق
 

17الفرع رقم  

cbos@mail.sy 3857 3317093 
3317334 
3328001 
3328002 

3317193 
3317197 

 

حي الروضة 
شارع زھیر بن 
 أبي سلمى

 

 فرع الروضة

cbos@mail.sy 933 3341269 
3341276 
3341249 
4460238 

3341263 

ساحة عرنوس 
مبنى مديرية  –

 مالیة دمشق
 

 فرع المالیة

cbos@mail.sy 933 5144993 5144947 5144959 
مساكن برزة  

خلف  –حامیش 
 جامع  الخنساء

 فرع برزة

damfzlcbs@mail.sy 933  2251526 2253448 
: مقر البديل 

الحريقة شارع 
 غسان

 

 فرع الزبلطاني

cbos@mail.sy 933  
6619192 
6613699 

 
6610340 

–مزة اتوتستراد
 بناء دار البعث

 
 فرع المزة

cbos@mail.sy   2246593 2256097 
ساحة محطة 

جانب  -الحجاز
 فندق الشرق

 

 فرع الحجاز

cbos@mail.sy 933 5660012 5660013 5660015 
5660014 

جرمانا ساحة 
الشھداء بناء 
عبید المطل 
على ساحة 
 السیوف

 فرع جرمانا

cbos@mail.sy 5528 2129222 2110954 
2127855 2128482 

البرامكة خلف 
 –كلیة االقتصاد 

شارع عثمان بن 
 عفان

 

 المنطقة الحرة
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011                اآللي النداء ريف دمشق  فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

cbos@mail.sy 933 5942112 
5942070 
5942080 

 فرع التل الشارع الرئیسي 5942133

damdomal.cbs@mail.sy 561 2245534 
2222456 
2213544 

2222898 
/ 2/المقر البديل الفرع 

-دمشق شارع النصر   
 فرع دوما

cbos@mail.sy 933 7119420 
7119430 
7119440 

المحطة–ريف دمشق  7119410  فرع الزبداني 

cbos@mail.sy 933 7836413 7837252 7836412 
 –منطقة الفیالت 

  30شارع 
فرع دير 
 عطیة

cbos@mail.sy 933 5355593 
5353132 
5357261 
5353133 

5352265 
 –ضاحیة األسد 

المجمع التجاري جانب 
العسكرية المؤسسة   

فرع ضاحیة 
األسد 
 بحرستا

cbos@mail.sy 933 6817288  6817855 
منطقة –جديدة عرطوز 

السكن األول خلف 
 الفرن اآللي 

فرع جديدة 
 عرطوز

 

 

011النداء اآللي    مكاتب دمشق وريفھا   
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

 مكتب عربین
ساحة الشھید باسل 

بناء البلدية–ألسد ا  
دمشق/ 9/الفرع   

5239260- 
5239488 

5239264 

دمشق/6/الفرع  ضاحیة الفردوس مكتب جمرايا  3227147 3227294 

مكتب خدمات فندق 
 ديديمان

أبو رمانة ضمن حرم 
 الفندق

دمشق/6/الفرع   3317191 212067 

 الكسوة
الكسوة دوار مبنى 

 البلدية
دمشق/ 5/فرع   6916056 2216102 

المنطقة الصناعیة 
 بعدرا

ريف دمشق مدينة 
 عدرا الصناعیة

 فرع برزة
5850156-
5850157 

5850158 

 مكتب عین الفیجة
 –ساحة عین الفیجة 
 سكة القطار الدوار

دمشق/ 5/فرع   3817678 2216102 

 مكتب يبرود
 
 

كورنیش الجنوبي 
جانب الفروع اآللي 

بناء مستودع  
المؤسسة السورية 

 للتجارة

دير عطیة فرع  7822315  

 مكتب المطار
حرم مطار دمشق 
 الدولي البھو العام

دمشق/17/  54400007 5400113 
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مكتب خدمات 
 محافظة دمشق

دمشق/6/ مبنى المحافظة  4410138 4410138 

مكتب ھیئة االستثمار 
 السورية

مبنى رئاسة مجلس 
الوزراء ساحة السبع 

 بحرات
دمشق/7/  4412747 4414973 

وع دمرمكتب مشر دمشق/ 6/ سوق الشام المركزي   
3124693-
3123930 3124571 

شارع –مدينة النبك  مكتب النبك
 السرايا

 فرع دير عطیة
7245175-
7245176 

7245176 

-6890801 جديدة عرطوز جانب البلدية مكتب قطنا
6890802  

مكتب خدمة المواطن 
 في كفرسوسة

مبنى دوار خدمات 
 كفرسوسة

دمشق/ 5/الفرع   2148831  

مكتب الھجرة و 
 الجوازات بدمشق

برامكة مبنى الھجرة و 
 الجوازات

دمشق/ 5/الفرع   2150812  

مكتب الھجرة و 
 الجوازات ريف دمشق

دمشق ركن الدين 
جانب الفرن 

االحتیاطي جانب بلدية 
 المحكمة

دمشق/16/  2712671 2712687 

مكتب عنبر بمركز 
 خدمة المواطن

دمشق/8/ دمشق القديمة  2210953  

 

011النداء اآللي    كوى فروع دمشق وريفھا  
الكوةاسم   ھاتف  العنوان الفرع المشرف 

دمشق/6/ كوة يوسف العظمة  22251003 ساحة يوسف العظمة  

 3914232 مركز جديدة يابوس الحدودي دائرة السیولة كوة جديدة يابوس

دة يابوس بناء أمانة جمارك جدي دائرة السیولة كوة جديدة يابوس  3914131 

 5812553 ضمن المنطقة الحرة بعدرا  فرع ضاحیة األسد كوة المنطقة الحرة عدرا 

  معبر الحدود العراقیة مركز التنف الحدودي دائرة  السیولة  كوة التنف

  بناء امانة جمارك التنف  دائرة السیولة كوة جمارك التنف 

ھجرة والجوازات مركز ال دائرة السیولة  كوة التنف فیزا    

كوة الصالة الرئیسیة 
 5400054 مطار دمشق الدولي صالة المغادرة  دائرة السیولة الخارجیة 

صالة القدوم -مطار دمشق الدولي  دائرة السیولة  كوة صالة القدوم أمن عام    

مبنى الجمارك  -مطار دمشق الدولي دائرة السیولة كوة صالة الجمارك   

ديمةصالة الحجاج الق الصالة القديمة-مطار دمشق الدولي  دائرة السیولة     

   دوما  كوة جمارك دمشق
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021                اآللي النداء حلب فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   ھاتف المقسم الفاكس 
 العنوان المدير

 
 

 
alp1.cbs@mail.sy 2 3315630 3315610 

3315620 
3315622 
2117047 

ارينشارع قسطل الحج  
 حلب أورفه/ 2/المقر البديل 

 لي
1الفرع رقم  

 
alp2.cbs@mail.sy 887 2119105 2119106 

2119107 
2117047 
2122904 

بناية -شارع يوسف العظمة
 سنتر اوغاريت

2الفرع رقم  

alp3.cbs@mail.sy 449 3620157 3620150 
3الفرع رقم المقر البديل حرم جامعة حلب 3622550 3620151  

alp5.cbs@mail.sy 6760 2216430 2220381 
2220382 

 
2216201 

 شارع بارون
حلب/ 6/المقر البديل  5الفرع رقم   

alp6.cbs@mail.sy 363 2120890 
2115547 
2119358 
2123784 

العزيزية شارع يوسف العظمة  2114865
 بناء سینما  أوغاريت

6الفرع رقم  
 

alp7.cbs@mail.sy 1410 4643804 4643801 
العزيزية مقابل كازية شمس  4643805 4643803

 مبنى أوقاف العروبة
7الفرع رقم   

 
alp8.cbs@mail.sy 9588  

3315504 
3315518 
3315519 

2121840 
3315525 

شارع  - طلعة سبع بحرات
حلب/2/المقر البديل المتنبي  8الفرع رقم   

 
alpfz.cbs@mail.sy 2 3315630 

 
3315711 

3315622 
2117047 

 

بحرات ع طلعة السب  
حلب/ 2/المقر البديل   

المنطقة 
 الحرة

 

021النداء اآللي    مكاتب حلب  
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

جامعة حلب    جانب  –حرم الجامعة  
 المعھد الطبي 

حلب/3/الفرع   2636631-
2636632 2636632 

حلب/1/الفرع  شارع القصر العدلي  خدمة المواطن   2211930 2211899 

حلب/ 1/فرع  بناء المنطقة الحرة  المسلمیة  6530901 
6530902  

حلب/ 1/الفرع  القصر البلدي مكتب خدمة المواطن     

مكتب الھجرة 
 والجوازات 

الھجرة  إدارةبمبنى 
 والجوازات بحلب

حلب/7/فرع   2210300 
2210301  

 

021النداء اآللي    كوى حلب  
الكوةاسم  لمشرفالفرع ا   ھاتف  العنوان 

السالمة  -إعزاز حلب/ 2/فرع   إعزاز- المركز الحدودي   7850743 

/2/المطار عدد  4216850 حرم مطار حلب مركز السیولة  
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الالذقیة فروع         041        اآللي النداء  

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

ltk1.cbs@mail.sy 125 2571649 2571645 
2571643 2571650 

 -عدنان المالكي شارع 
جانب مشفى األسد 

 العسكري
 

الفرع 
1رقم  

ltk2.cbs@mail.sy 808 2579760 2579760 
2561018 2579762 

جانب دار -آذار   8شارع 
 اإلفتاء 

 

الفرع 
2رقم  

ltk3.cbs@mail.sy 575 2570059 
2575985  
2575964 
2575982 

2575985 
2577153 

شارع -سینما أوغاريت 
 القوتلي

الفرع 
3رقم  

cbos@mail.sy 933 2558079 2551299 
4الفرع رقم  شارع بغداد  2550718 2551874  

ltkfzl.cbs@mail.sy 575 2570059 2577253 2577253  شارع -سینما أوغاريت
 القوتلي 

المنطقة 
 الحرة

cbos@mail.sy 933 820756 820756 
ارع القلعة بناء التأمینش 8827897 820751  فرع جبلة 

 

  041النداء اآللي   مكاتب الالذقیة
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

مرفأ    الالذقیة /4/الفرع  مرفأ الالذقیة   2754130 2354130 

الالذقیة /4/الفرع  حرم الجامعة جامعة تشرين   2425526 2411609 

 منطقة الحرة مرفئیة 

مبنى المنطقة الحرة 
المرفئیة بداية طريق 

الشاطئ االزرق مقابل 
 حي االزھري

الالذقیة/ 3/فرع   2326403 
2575982  

 -مبنى اتحاد الفالحین الحفة
 ط أرضي

الالذقیة/ 1/فرع   2730595 2730625 

 الجمھورية
 -شارع الجمھورية

جانب محطة وقود 
 حیدره

الالذقیة/ 1/فرع   2333481 - 
2333482 2333481 

لحصنان ا -بیت ياشوط بیت ياشوط
 فرع جبلة   جمعیة البستان

8367271 
8827897  

مبنى اتحاد  -القرداحة  القرداحة
 الفالحین وسط السوق

الالذقیة/ 2/فرع   6542033 - 
6541059  

خدمات مصرفیة في 
 بلدة الدالیة 

م / 200/غرب الناحیة 
 فرع جبلة  طريق وادي القلع

8185092  
8185093 
8185094 

 

الالذقیة/ 1/فرع المنطقة الحرة البرية منطقة الحرة البرية  2454571 2454572 

كسب الساحة داخل  كسب 
 حرم فندق أنمار 

الالذقیة / 1/فرع   2711255 2710098 
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041النداء اآللي    كوى الالذقیة  
الكوةاسم   ھاتف  العنوان الفرع المشرف 

)العبور(كوة المرفأ  الالذقیة/ 4/ فرع   2754130 مرفأ الالذقیة 

كوة مطار الشھید 
 باسل األسد 

مطار الشھید باسل حرم   الالذقیة/1/فرع 
حمیمیم -األسد   

8827195 

كوة فندق المیرا 
/ديديمان سابقا/  

الالذقیة/2/فرع   2428736 فندق المیرا 

الالذقیة / 1/فرع    كسب الحدودية الجمارك أمانة -مدينة كسب     

 

طرطوس فروع        043         اآللي النداء  

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

trt1.cbs@mail.sy 10 2221153 
23246022 
23246012 
315801 

2327588 

شارع محمود عبد 
شارع  - الرزاق 

خلف  -المصارف 
 المحافظة

1الفرع رقم  

trt2.cbs@mail.sy 372 2323806 

2323801-
2323804-
2323805 
2324821 

2323803  
بناء  –شارع المرفأ 

 الوھیب
 

2الفرع رقم  

trtfzl.cbs@mail.sy 933  
 

2324601 
3246022 2315800 

شارع محمود عبد 
 الرزاق

 
الحرةالمنطقة    

cbos@mail.sy 933 5393445 5393405 
5393415 5539345  

صافیتا مقابل السرايا 
اء جانب المستوصف بن

 الدقارة 
 فرع صافیتا

cbos@mail.sy 933  
7727214 

7742679 
7726609 
7724603 

 
7725740 

 -مفرق القدموس 
مقابل التوكیالت 

 المالحیة
 فرع بانیاس

cbos@mail.sy 933 6566470 
 

6566471 
الشارع جانب الجیش  6563400 6566472

 فرع دريكیش الشعبي

cbos@mail.sy 933  
3239532 
2323954 3239572 

شارع  -طرطوس 
جنوب محطة  -الثورة 

األعسرفلسطین بناء   

فرع 
طرطوس/6/  

cbos@mail.sy 933 4734973 4734204 
7349734 4734205 

–مدينة الشیخ بدر 
 كراجات

 
 فرع الشیخ بدر
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طرطوسمكاتب    043النداء اآللي   
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

  
 مرفأ طرطوس

 –حرم مرفأ طرطوس 
في صالة النافذة 

 الواحدة
طرطوس /2/فرع  2325163 2325163 

منطقة الحرة 
طرطوس/ 1/فرع حرم المنطقة الحرة طرطوس  2310721 2310720 

 المدينة

-السوق الرئیسي
مركز المدينة 

شارع  -الصالحیة 
 ھنانو

طرطوس/ 2/فرع  2313199 2323806 

-یسي السوق الرئ مشتى الحلو
صافیتا فرع نزلة الدلبة  

6586358 -
6586357  

مفرق الجامع  -العنازة  العنازة
ع بانیاسفر الغربي  

7640000 
7644410  

بناء  -ضھر صفرا  ضھر صفرا
 البلدية

طرطوس/ 2/فرع  4214004  

بناء البلدية -الروضة  الروضة طرطوس/ 2/فرع   4214009  

 فرع بانیاس ساحة الكراج القدموس
6555220 
6553006  

جانب  –وسط البلة  الصفصافة
 البلدية

طرطوس/ 1/فرع  5704433  

مكتب خدمات 
مصرفیة بمركز خدمة 
 المواطن بطرطوس

بناء البلدية مقابل 
 مبنى تربیة طرطوس

طرطوس/ 1/فرع     

مكتب المالیة ضمن  مالیة
 مبنى مالیة طرطوس

طرطوس/ 2/فرع   2323887  

 رأس الخشوفة
 

أس مقر بلدية ر
 فرع صافیتا الخشوفة

5309405 
5309404  

كتب خدمات مبنى م
محافظة طرطوس 

مكتب النافذة (
)الواحدة  

المجمع  -شارع الثورة 
بناء بلدية طرطوس -  

طرطوس/ 1/فرع   2318312 2312374 

مكتب خدمات 
مصرفیة في مبنى 

إدارة الھجرة و 
 الجوزات

ضمن بناء فرع -
الھجرة و الجوازات 

 خلف–في طرطوس
الصحة مديرية  

طرطوس/ 1/فرع     

043النداء اآللي    كوى طرطوس  
الكوةاسم   ھاتف  العنوان الفرع المشرف 

طرطوس/ 1/فرع  العريضة   0988955478 الحدود اللبنانیة 

صافیتا الدبوسیة -طرطوس  فرع صافینا  الدبوسیة   
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حمص فروع           041      اآللي النداء  

 البريد

ونيااللكتر  
ب.ص  المقسم الفاكس 

 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

 
hom1.cbs@mail.sy 417 2485275 2131478 2131136 1الفرع رقم جامعة البعث  

 
hom2.cbs@mail.sy 

 
132  2483719 2485501 

المنطقة الحمرا مقابل 
 الملعب البلدي

حمص/3/المقر البديل   
2الفرع رقم  

hom3.cbs@mail.sy 203 2475103 2475215 
2464505 

2467839 
3الفرع رقم الملعب البلدي    

 
hom4.cbs@mail.sy 

 
4745 2644539 

2645391 
2645412 
2645413 

2626193 
 شارع القوتلي 

المقر البديل دوار 
 المواصالت 

4الفرع رقم  

 

  041النداء اآللي   مكاتب حمص
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

مرمريتا    مبنى  -الناصرة  
   المصرف العقاري

حمص /4/فرع  7732532 2211823 

جانب بلدية -لحواشا الحواش 
 الحواش

حمص/4/الفرع  7447364 2211823 

مقابل  –ساحة تدمر  تدمر
 المتحف 

حمص/ 3/فرع  5918680-
5918682-  5918681 

ضمن مبنى  -حسیاء  حسیاء
 المدينة الصناعیة

حمص/ 4/فرع  2217791  

الفوقانيمخرم  ضمن  -المخرم  - 
 مبنى البلدية

حمص/ 4/فرع  7447364  

خدمة المواطن 
)عكرمة(  

شارع سیتیان 
الشاغوري صالة 

عكرمة  4النافذة 
الجديدة مقابل نقابات 
العمال مقابل مسبح 

 صحارى

حمص / 3/فرع   2787090   

)نافذة واحدة(البلدية   

صالة ضمن  
مبنى  –الجمھورية 

مقابل  –البلدية 
سرايا ال  

حمص/ 3/فرع    

صالة خدمة الزھراء  األرمن 
 المواطن في األرمن

حمص / 4/فرع  7447364  

حمص/ 4/فرع ضمن صالة العدوية العدوية  2148182  
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033النداء اآللي       حماه فروع   

االلكتروني البريد  المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

 
hama1.cbs@mail.sy 

 
7262515 

2510917 
2510918 
2525123 
2525122 
2525121 

 
2510919 

1الفرع رقم شارع القوتلي  

 
hama2.cbs@mail.sy 

 
2229749 

2210961 
2210962 
2210964 

 
2210641 

2الفرع رقم حماة البارودية  

 
hama3.cbs@mail.sy 

 
2523445 

2518821 
2518823 

شارع ابن  -حماه الدباغة 2518822
 رشد مقابل جامع السلطان

3لفرع رقما  

cbos@mail.sy 
 

 
2219547 

2520780 
2520781 

 
2219544 

شارع صالح الدين بناء 
 غرفة الصناعة 

 

4الفرع رقم   

 
hama1.cbs@mail.sy 

4741611 4741612 
4741613 

4741610 
4741615 

 جانب كنیسة السیدة
 

 فرع محردة

 
hama1.cbs@mail.sy 

8811691 8843303 
8843302 

شارع ثانوية السیدة زينب  8811724
بناء عارف حیدر –  

 فرع السلمیة

hama1.cbs@mail.sy 7703516 7703514 
7703515 

السوق جانب مدرسة قطر  7703512
 الندى

 فرع مصیاف

  

041النداء اآللي    كوى حمص  

الكوةاسم   ھاتف  الفرع المشرف العنوان  

حدود اللبنانیة –القصیر  الجوسیة  حمص/ 3/فرع   4661436 

حمص/ 3/فرع مديرية جمارك حمص جمارك حمص   

حدود لبنانیة -تلكلخ أمانة جسر قمار  حمص/ 3/فرع         4758648 

حمص/ 3/فرع قرب المتحف  تدمر    

  033النداء اآللي   مكاتب حماه
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

 
یةالسقیلب  

شارع -السقیلبیة 
جانب األھلیة -العام 
 للنقل

حماة /2/فرع  6787851  
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015النداء اآللي       درعا فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

dara1.cbs@mail.sy 933 231250 231410 
230582 234665 

 شارع المحطة
درعا شارع المقر البديل 

-ل السرايمقاب-ھنانو 
درعا -العنوان الحالي 

مقر مصرف -البانوراما 
 سوريا المركزي

 فرع درعا

darafzl.cbs@mail.s
y 

 
933 231250 480002 234665 

 المنطقة الحرة  موقف الجسر  840480

033النداء اآللي    كوى حماه  
الكوةاسم   ھاتف  الفرع المشرف العنوان  

شارع علي –البارودية  كوة حماه
أبي طالب بن  

حماه/2/فرع  424992 

) نافذة مصرفیة ( كوة   
مبنى ادارة الھجرة و 

الحاضر دوار  –الجوازات 
 األعالف

حماه / 4/فرع   2430002 
2430001 

  015النداء اآللي   مكاتب درعا
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

 
 الشیخ مسكین

-السیخ مسكین 
وق الس-شمال الدوار 

جانب - التجاري 
 مؤسسة المیاه

ع درعافر  
812473 

 
859875 

 الصنمین
-الشارع الرئیسي
مقابل الثانوية 

 الصناعیة
درعا فرع  

861311 
 

 

 بصرى الشام
ساحة بصرى 

جانب -شرق القلعة -
 البلدية

درعا فرع    
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015النداء اآللي             كوى درعا  
الكوةاسم  نوانالع الفرع المشرف   ھاتف  

درعافرع  حدود درعا القديمة  المنشیة-درعا البلد    231644 

  درعا المحطة فرع درعا كوة مقر الفرع 

 792799 ساحة بصرى مقابل القلعة فرع درعا كوة بصرى

أمانة  –معبر درعا األردن  دائرة السیولة  كوة نصیب
  نصیب الحدودية 

 251391 مبنى الجمارك   دائرة السیولة نصیب للسیارات الشاحنة

  مبنى أمن عام  دائرة السیولة  فیزا أمن عام 

 251408 مبنى الجمارك دائرة السیولة  نصیب للسیارات السیاحیة

  مبنى امن عام دائرة السیولة  القادمین ھجرة باصات

-حرم المنطقة الحرة السورية  فرع درعا المنطقة الحرة
 األردنیة

251592 

016لي              النداء اآل السويداء فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

sweda1.cbs@mail.sy 21  
231250 

231860  
231791 
234704  
234752  

الشارع مقابل قیادة  2233920
   الشرطة غرب المحافظة

   فرع السويداء 

sweda1.cbs@mail.sy   716398 716396 فرع شھبا  شھبا بناء الحرفوش 

051النداء اآللي              دير الزور فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

derzor1.cbs@mail.sy 1  
222560 

214725 
221205 
214724 

 
315978 

مبنى العام الشارع 
-المصرف العقاري 

 مقابل حديقة طلیطلة
 

لزورفرع دير ا  

qam1.cbs@mail.sy 933 746795 746107 746738 البوكمال فرع الشارع العام 
 

qam1.cbs@mail.sy 933 713032 713031 
 فرع المیادين الشارع الرئیسي 713037 713032
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051النداء اآللي                   كوى دير الزور  
الكوةاسم   ھاتف  الفرع المشرف العنوان  

ر الزور كوة مطار دي   فرع دير الزور حرم مطار دير الزور 

023النداء اآللي              ادلب فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

edilb1.cbs@mail.sy 2 238420 239522 
241363 239580 

 شارع الجالء 
المقر البديل محافظة 

حماه/ 4/حماه فرع  
  

 فرع إدلب
 

  023النداء اآللي   مكاتب ادلب
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

 سلقین
شارع  –حي القصور 

جمال عبد الناصر جانب 
 المركز الثقافي

ع إدلبفر  
757232 
757231 757230 

نھاية جسر العاصي  جسر الشغور
ءجانب مؤسسة الكھربا إدلب فرع   

625652 
625653 625651 

لنعمانمعرة ا ساحة أبو العالء المعري  
إدلب فرع جانب المتحف  

512071 
512072 512073 

ساحة السید الرئیس  أريحا
 فرع إدلب مقابل اإلطفائیة

719180 
719205 719291 

023النداء اآللي                   كوى ادلب  
الكوةاسم   ھاتف  الفرع المشرف العنوان  

رع إدلبف الحدود التركیة باب الھوى   244343 
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052النداء اآللي              الحسكة فروع   

االلكتروني البريد ب.ص   الفاكس 
المق
 سم

 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

hasaka1.cbs@mail.sy 436 310356 
310487 
310489 

 
315978 
312718 

 

المنطقة ساحة السید 
الشارع شارع  -الرئیس 

 جمال عبد الناصر

 فرع الحسكة
 

Qam1.cbs@mail.sy 13  
420630 

420670 
420671 

 
 شارع القوتلي 433153

 

 فرع القامشلي
 

الحسكةمكاتب    052النداء اآللي   
 الفاكس  ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب

شارع جمال عبد الناصر  الحسكة
قرب الجامع الكبیر وسط 

 المدينة

ع  الحسكةفر  225815  

052اآللي                  النداء  كوى الحسكة   
الكوةاسم   ھاتف  الفرع المشرف العنوان  

 433153 فرع القامشلي الحدود التركیة نصیبین
427910 

 752727 فرع القامشلي الحدود العراقیة الیعربیة

 مطار القامشلي
الحدود  –حرم المطار 

 العراقیة
 433497 فرع القامشلي

الرقة فروع       022النداء اآللي         

االلكتروني البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

Rakka1.cbs@mail.sy 45 238420 210697 210696 
210695 

الرقة جانب مبنى 
 المحافظة

 

 فرع الرقة
المقر البديل 

حماه/1/  
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  022النداء اآللي   مكاتب الرقة
فاكس ال ھاتف  الفرع المشرف العنوان  اسم المكتب  

مقابل  -شارع القوتلي الرقة
ع الرقةفر مديرية االقتصاد  210696  

022النداء اآللي                   كوى الرقة   
الكوةاسم   ھاتف  الفرع المشرف العنوان  

ع الرقةفر داخل الحرم الجمركي تل أبیض  731438 

القنیطرة فروع        014النداء اآللي        

كترونياالل البريد ب.ص   المقسم الفاكس 
 ھاتف

 المدير
 العنوان

 
 

  
 
 

2237005 
2237006 

الحي  –مدينة البعث  2237001
 الخدمي جانب البريد

  

 فرع القنیطرة
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